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Cuvânt înainte
Prezentul volum, care reuneşte textele Constituţiei ţi ale convenţiilor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii – O.I.M. ratificate de România, face parte din
colecţia de "Documente privind drepturile omului" editată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
În îndeplinirea uneia dintre atribuţiile sale principale, stabilite prin legea de
înfiinţare, ce constă în "informarea organismelor publice, a organizaţiilor
neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a
documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului",
Institutul a acordat încă de la începuturile activităţii sale o atenţie specială
traducerii, confruntării textelor ţi publicării unei serii de culegeri de documente
universale şi regionale, cu respectarea riguroasă a normelor şi criteriilor de editare
ale forurilor internaţionale care le- au adoptat.
În paralel cu antologii din textele reglementărilor cu caracter general ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale organismelor europene, colecţia se îmbogăţeşte
treptat cu lucrări consacra te unor domenii distincte ale drepturilor omului.
Este cazul prezentei culegeri de instrumente internaţionale adoptate, în
îndelungata şi bogata sa activitate, de către O.I.M., organizaţie interguvernamentală
de protecţie a drepturilor omului, înfiinţată la sfârşitul primului război mondial cu
scopul de a instaura o pace universală şi durabilă bazată pe dreptate socială.
Numărul mare al convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi
răspândirea lor într-un arc de timp cu o deschidere amplă face extrem de dificil
accesul la textele acestora. Adunarea lor în volum, în limba română, răspunde unei
nevoi resimţite atât de instituţii şi de specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei
sociale, al drepturilor omului sau de jurişti, cât şi de parteneri sociali-sindicate şi
patronate, alte organizaţii neguvernamentale cu preocupări în materie şi cetăţeni
interesaţi ţi egal îndreptăţiţi la această informaţie. Epuizarea rapidă a primei ediţii o
confirmă.
Pe lângă convenţiile ce vizează în mod direct drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, considerate a fi "cele mai importante din punctul de vedere
al filozofiei sociale", volumul include şi alte reglementări privind angajarea ţi
şomajul, condiţiile de muncă, raporturile sociale, securitatea socială, muncitorii
migranţi.

Fie că tratează probleme fundamentale, aspecte economice şi financiare cu
implicaţii sociale sau libertăţile publice şi sindicale, toate convenţiile cuprinse în
volumul de faţă instituie norme şi standarde menite să protejeze şi să dea consistenţă
dreptului fundamental la muncă, dar şi altor drepturi sociale şi economice şi civile
conexe, între care dreptul la sănătate, dreptul la o alimentaţie suficientă, abolirea
muncii forţate, libertatea de asociere, inclusiv exercitarea drepturilor sindicale,
consacrate prin Carta drepturilor omului şi alte reglementări ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
Unele dintre documentele adoptate de O.I.M. au ca obiect protecţia specifică
a unor categorii vulnerabile, ca de pildă femeile, copiii, muncitorii migranţi, din
perspectiva asigurării efective a egalităţii în drepturi şi a nediscriminării, principii
fundamentale ale filozofiei şi instrumentelor juridice ale drepturilor omului.
O asemenea abordare prezintă avantajul unei informaţii exhaustive în
materie.
Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului

Partea I
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII:
BILANŢ ŞI PERSPECTIVE
Studiu introductiv

de
Conf. univ. dr. Andrei Popescu
Conf. univ. dr. Mircea Duţu

Creată la 11 aprilie 1919, Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.) numără
aproape opt decenii de activitate în slujba justiţiei sociale. Considerată astăzi drept o
veritabilă "conştiinţă socială" a umanităţii, O.I.M. a devenit o prezenţă marcantă în
cadrul relaţiilor internaţionale, consacrată promovării normelor internaţionale de
muncă şi securitate socială.
I. Repere istorice
Crearea O.I.M. constituie rezultatul indiscutabil al unui proces îndelungat de
afirmare a idealurilor sociale, care a cunoscut intensităţi semnificative de-a lungul
secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, până în preajma primului război mondial. Revoluţia industrială, declanşată iniţial în Occidentul european, a avut un impact
deosebit asupra condiţiilor de muncă şi viaţă ale proletariatului, generând multiple
consecinţe negative de ordin economico-social. Acceptarea ideii necesităţii unor
reforme în direcţia schimbării unei asemenea situaţii, atât de teoreticieni cât şi de
militanţii sociali, se lovea de faptul că orice măsuri de acest gen ar fi avut consecinţe
inevitabile asupra costurilor de producţie şi ar fi dezavantajat industria ori ţara în care
s-ar fi aplicat, în raport cu concurenţii mai puţin preocupaţi în acest sens. Singura
soluţie acceptabilă era considerată, în consecinţă, rezolvarea uniformă, la nivelul unui
număr cât mai mare de state, pe calea acordurilor internaţionale, a problemelor sociale
vizând ameliorarea condiţiilor de muncă, reducerea zilei de lucru, recunoaşterea unor
drepturi suplimentare muncitorilor etc.
1. Precursorii
Primul rezultat concret semnificativ al unor asemenea preocupări l-a constituit
desfăşurarea unei conferinţe diplomatice, în 1890, la Berlin, cu participarea reprezentanţilor a 14 state care au formulat o serie de sugestii şi dorinţe, fără ca să fie luat
vreun angajament concret. Doi ani mai târziu, în 1892, de data această la Bruxelles, o
nouă conferinţă internaţională a adoptat o rezoluţie care preconiza crearea unui birou
internaţional pentru ocrotirea muncii. Deşi acest obiectiv nu s-a îndeplinit, în 1900, la
Paris, o nouă reuniune internaţională avea să conducă la crearea unei Asociaţii
internaţionale pentru protecţia legală a muncitorilor. Considerată drept
precursoarea O.I.M., Asociaţia internaţională pentru protecţia legală a muncitorilor,
al cărei sediu a fost fixat la Basel, şi-a propus să traducă şi să publice legislaţia socială
din diverse ţări, pe măsură ce aceasta intra în vigoare. În mod semnificativ,
prefigurând structura de mai târziu a O.I.M., adunarea de constituire a asociaţiei a
reunit membrii (asociaţia avea un caracter privat) din şapte state, dintre care patru –
Franţa, Italia, Olanda şi Elveţia – şi-au trimis şi delegaţi guvernamentali. După
eforturi susţinute, asociaţia a convocat la Berna, în 1906, o conferinţă diplomatică
pentru a examina posibilităţile de adoptare a două convenţii internaţionale:
prima viza reducerea folosirii fosforului alb (substanţă toxică deosebit de nocivă
utilizată pentru fabricarea de chibrituri), iar a doua tindea să interzică munca de
noapte a femeilor, în industrie, în afara micilor întreprinderi. Adoptarea acestor
documente a deschis un nou capitol în istoria şi practica raporturilor
internaţionale. Şi procedura urmată pentru elaborarea acestor două convenţii
prefigurează viitoarea organizaţie internaţională. Astfel, convenţiile au fost elaborate
în două etape, una tehnică, alta diplomatică, anticipând în acest mod procedura dublei
discuţii din cadrul Conferinţei Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Prevăzându-se
obligaţia statelor de a informa în legătură cu măsurile întreprinse, cu reglementările
adoptate pentru implementarea acestor convenţii, se prefigura, de fapt, viitorul

mecanism de control al aplicării convenţiilor O.I.M. Asociaţia şi-a continuat
preocupările pentru adoptarea unor noi convenţii pentru interzicerea folosirii tinerilor
în timp de noapte şi pentru a fixa la 10 ore ziua de lucru pentru adolescenţi şi femei,
convocând, în acest sens, în 1913, la Berna, o conferinţă tehnică. Declanşarea primului război mondial, în 1914, a împiedicat adoptarea acestor noi texte şi a suspendat
activitatea asociaţiei. Experienţa şi realizările sale însă aveau să fie valorificate pe
deplin, câţiva ani mai târziu, prin crearea O.I.M.
2. Fondarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Prima conflagraţie mondială a avut, printre consecinţele sale, şi o
recrudescenţă a problemelor sociale însoţită de o amplificare a preocupărilor
soluţionării lor, atât în plan naţional cât şi internaţional. Astfel, în contextul
negocierilor de pace, la cererea sindicatelor din mai multe ţări, Conferinţa de pace
din 1919 a stabilit o Comisie a legislaţiei internaţionale a muncii. După 10
săptămâni de activitate, Comisia (formată din 15 membri, dintre care personalităţi ale
mişcării sindicale americane, franceze, belgiene etc.) a adoptat, pe baza unui proiect
prezentat de delegaţia Marii Britanii, un text care, la 11 aprilie 1919, a devenit
partea a XIII-a a Tratatului de pace de la Versailles. Cu unele modificări, acest
text reprezintă şi astăzi Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Filosofia şi
misiunea noii organizaţii internaţionale rezultă cu claritate din Preambulul Constituţiei
sale, unde ideea că "pacea universală... nu poate fi întemeiată decât pe baza justiţiei
sociale" se completează fericit cu cea potrivit căreia "neadoptarea de către o naţiune a
unui regim de muncă cu adevărat uman împiedică eforturile celorlalte naţiuni,
doritoare de a ameliora situaţia muncitorilor în propriile lor ţări".
3. Activitatea O.I.M. În perioada interbelică
În perioada dintre cele două războaie mondiale, O.I.M. a funcţionat ca organism autonom al Societăţii Naţiunilor. În prima sa sesiune (deschisă la 29 octombrie 1919, la Washington), Conferinţa O.I.M. a adoptat, prin voturile delegaţiilor celor
42 de ţări membre fondatoare, nu mai puţin de 6 convenţii internaţionale (prima
intrând în vigoare la 1 iulie 1921). Problemele principale care au făcut obiectul
documentelor adoptate de organizaţie au fost: limitarea la 8 ore a zilei de muncă, lupta
contra şomajului, protecţia maternităţii, reglementarea muncii femeilor şi tinerilor.
Sub raportul activităţii concrete, aceasta a fost consacrată, în această perioadă,
procesului de elaborare şi adoptare a unui număr de 67 convenţii şi 66 recomandări.
Într-o primă etapă, s-a pus accentul mai ales pe colectarea, analiza şi sistematizarea
unor informaţii referitoare la raporturile de muncă pe plan mondial, pentru ca, în etapa
următoare, pe această bază, să se treacă la elaborarea unor instrumente internaţionale
operaţionale în materie. Au fost, totodată, anii în care s-au stabilit, completat, verificat
şi aşezat mecanismele şi procedurile specifice, s-a intensificat colaborarea dintre
statele membre. Anii celui de-al doilea război mondial au reprezentat o perioadă de
exil pentru O.I.M., prin mutarea temporară a sediului secretariatului său de la Geneva
la Montreal. După o întrerupere de 5 ani, Conferinţa Internaţională a Muncii de la
Philadelphia, din 1944, a contribuit la adaptarea organizaţiei la noile realităţi
politico-sociale. Printre altele, documentul a redefinit scopurile şi principiile O.I.M. şi
a stabilit că "munca nu este o marfă", iar "libertatea de asociere constituie condiţia
indispensabilă a unui progres neîntrerupt".
4. Deceniile confruntării şi colaborării
Integrându-se în sistemul Naţiunilor Unite, creat imediat după cel de-al doi-

lea război mondial, O.I.M. a devenit, în 1946, prima instituţie specializată a
O.N.U. Preluând responsabilitatea politicilor sociale, organizaţia a jucat un rol activ în
promovarea cooperării tehnice internaţionale, realizarea unor norme juridice de
muncă, aplicabile în marea majoritate a statelor lumii. Dacă ameliorarea condiţiilor de
muncă şi de viaţă, precum şi promovarea ocupării forţei de muncă au rămas temele
centrale ale acţiunii sale, O.I.M. s-a preocupat de altele noi precum cele ale muncitorilor migraţi, întreprinderilor multinaţionale, protecţiei mediului uman ori consecinţelor restructurării economice.
Dincolo de aceste evoluţii generale, perioada de după Declaraţia de la
Philadelphia şi până în anii '60 se caracterizează şi prin confruntarea cu o serie de
probleme majore precum: explozia demografică şi implicaţiile sale, foametea, şomajul
masiv; revoluţia tehnico-ştiinţifică şi impactul său asupra producţiei; schimbările
profunde din structura forţei de muncă etc. De la activitatea de elaborare şi adoptare a
unor instrumente internaţionale, care a constituit preocuparea centrală a O.I.M. Între
cele două războaie mondiale, se trece treptat la abordarea unor probleme esenţiale,
cu rezonanţe politice, la activităţi de largă cooperare tehnică între state.
Pe fondul "războiului rece" s-au făcut resimţite, şi în cadrul O.I.M., o
serie de tensiuni şi confruntări din motive preponderent ideologice. Se constată,
totodată, o sporire a preocupărilor în direcţia implicării organizaţiei în dezbaterea şi
soluţionarea marilor probleme contemporane ale dezvoltării şi păcii, pe agenda
sesiunilor organizaţiei fiind înscrise teme precum: industrializarea ţărilor în curs de
dezvoltare (1957), ameliorarea condiţiilor şi a mediului muncii (1977), punerea în
valoare a resurselor umane (1991), aplicarea tehnologiilor agricole moderne (1991),
salariile minime (1991), asigurările sociale şi protecţia socială (1992), prevenirea
accidentelor industriale majore (1993), libertatea sindicală şi negocierea colectivă
(1994), protecţia contra licenţierii nejustificate (1995).
5. Valorile prezentului şi cerinţele schimbării
Transformările care au avut loc, mai ales la nivel internaţional, în ultimii ani,
au implicaţii diverse şi profunde asupra vieţii sociale şi cooperării internaţionale.
Dispariţia blocului comunist, cu consecinţele sale, accelerarea deosebită a procesului de modernizare a economiei, mutaţiile notabile intervenite în lumea muncii (în
frunte cu generalizarea inovaţiilor tehnologice de mare amploare, promovarea de noi
practici de gestiune a întreprinderilor etc.) au generat un impact considerabil asupra
problematicii sociale. Simultan, au apărut noi probleme, s-au amplificat şi diversificat
inegalităţile dintre state şi oameni.
Adaptarea O.I.M. la cerinţele lumii în schimbare presupune o redefinire a
rolului său, o adecvare a mecanismelor normative la noile date sociale rezultate din
liberalizarea comerţului internaţional şi mondializarea producţiei şi pieţelor.
Aşa cum arată Raportul anual pe 1994 al Directorului general al O.I.M., aceste
măsuri generale trebuie să fie completate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional,
prin promovarea justiţiei sociale ca o valoare fundamentală şi garantarea unor
mijloace eficace de realizare a cerinţelor sale, instituirea unui tripartitism (stat-sindicate-patronat) activ şi eficient, introducerea şi practicarea în cadrul raporturilor economice internaţionale a unei "clauze sociale" etc.
Departe de a se afla într-o situaţie de criză (deşi această noţiune nu înseamnă
întotdeauna şi exclusiv un fapt negativ, ci şi un moment de răscruce), Organizaţia
Internaţională a Muncii se găseşte, la sfârşit de veac şi de mileniu, într-un proces
amplu, de adaptare, transformare şi afirmare deplină în viaţa internaţională.

II. Particularităţile elaborării, adoptării şi aplicării
convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Procesul de elaborare, adoptare şi aplicare a convenţiilor promovate de O.I.M.
prezintă o serie de particularităţi semnificative, fapt care le conferă statutul de tratate
internaţionale multilaterale sui generis.
1. Elaborarea convenţiilor
Nu există o procedură de elaborare identică cu cea referitoare la tratatele
diplomatice obişnuite, în sensul că nu se poate vorbi de existenţa unor negocieri în
înţeles clasic. Astfel, convenţiile sunt elaborate pe baza consultării statelor de către
Biroul Internaţional al Muncii şi adoptate apoi de Conferinţa internaţională a muncii:
nu se cere unanimitatea, fiind suficiente pentru aprobare două treimi din voturile
delegaţilor prezenţi. Ca atare, nu este vorba nici de desfăşurarea de negocieri de tip
diplomatic şi nici de încheierea unui acord de tip clasic, întrucât un stat se poate vedea
legat de un document pe care nu l-a votat, ci a votat chiar împotriva adoptării lui.
Toate acestea indică o apropiere din punct de vedere al procedurii de elaborare a
convenţiilor, de un organ legislativ de drept comun şi de situaţia aşa-ziselor
tratate-legi.
2. Adoptarea
O importantă inovaţie se remarcă şi în privinţa adoptării convenţiilor, întrucât
Conferinţa internaţională a muncii nu reprezintă o simplă reuniune interguvernamentală, ci asociază delegaţiilor guvernelor reprezentanţi ai părţilor interesate în
soluţionarea problemelor muncii. Într-adevăr, structura tripartită a Conferinţei, care
cuprinde pe lângă 2 delegaţi ai Executivului din fiecare ţară membră şi un delegat al
organizaţiei patronale reprezentative şi unul al organizaţiei reprezentative a
lucrătorilor (în caz de pluralitate a acestora aplicându-se regula alternanţei) face ca
aceste documente să devină expresia intereselor şi voinţei a trei factori semnificativi
ai vieţii publice naţionale. În plus, sub raport formal, o dată convenţia astfel adoptată,
nu se recurge la procedura semnării şi schimbului instrumentelor de ratificare din
partea statelor membre; va fi numai semnătura cu rol de autentificare a textului, din
partea Preşedintelui şi Secretarului general al Conferinţei, documentul fiind apoi
comunicat statelor.
3. Necesitatea ratificării de către state
Statele care acceptă să fie legate printr-o anumită convenţie sunt ţinute să
procedeze la ratificarea ei, dar aceasta nu poate fi insoţită de rezerve. De asemenea,
interpretarea convenţiilor nu poate fi dată de către statele care le-au ratificat, aceasta
aparţinând, în principiu, Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga. În sfârşit, spre
deosebire de un tratat internaţional obişnuit, convenţia internaţională a muncii nu este
suspendată de starea de război existentă între două state, şi aceasta tocmai pentru că
prevederile sale leagă mai degrabă comunitatea internaţională în ansamblul său. Toate
aceste caracteristici au făcut ca anumiţi specialişti să compare convenţiile adoptate în
cadrul O.I.M. ca adevărate "legi internaţionale".
III. Obligaţiile statelor ce decurg
din calitatea de membru al O.I.M.
Adoptarea convenţiilor în cadrul O.I.M. generează o serie de obligaţii pentru
statele membre ale acestei organizaţii internaţionale, precum:

1. Supunerea, spre examinare, autorităţilor competente
Pornind de la ideea că aceste convenţii sunt, într-un fel, în mod automat
obligatorii, cel puţin principial, ca spirit, pentru statele membre ale organizaţiei, există
regula (originală) potrivit căreia guvernele sunt obligate să supună aceste documente,
conform legii, examinării autorităţilor naţionale competente. În consecinţă, o
asemenea obligaţie face ca guvernele să nu poată adopta o poziţie de abţinere, ci,
dimpotrivă, sunt ţinute să solicite organului legislativ examinarea convenţiilor potrivit
procedurii constituţionale, care poate decide ratificarea sau nu a convenţiei.
Mai mult decât atât, Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii obligă
guvernele să prezinte rapoarte chiar şi asupra convenţiilor pe care nu le-au ratificat, în
sensul precizării stadiului legislaţiei interne, dificultăţile care au împiedicat ori
întârzie ratificarea şi aplicarea acestor convenţii. Rezultă deci că statul trebuie să se
justifice pentru neratificarea anumitor convenţii internaţionale ale muncii, iar aceste
rapoarte, distincte de cele referitoare la executarea altor tratate, trebuie să fie comunicate, de asemenea, organizaţiilor patronilor şi lucrătorilor.
La rândul său, Biroul Internaţional al Muncii trebuie ca, periodic, să
reamintească statelor această obligaţie şi să le ceară explicaţii asupra cauzelor care
le-au determinat să nu ratifice o convenţie sau alta. De exemplu, în ultimii ani,
asemenea rapoarte au fost solicitate tuturor statelor care nu au ratificat încă
convenţiile asupra muncii forţate, libertăţii sindicale şi discriminării.
2. Introducerea în dreptul intern
a normelor convenţiilor internaţionale în domeniul muncii
După ratificarea convenţiilor este necesară introducerea normelor conţinute
de acestea în dreptul naţional al fiecărei ţări. Şi din acest punct de vedere, regulile
O.I.M. merg mai departe decât dreptul internaţional. Astfel, după ratificarea unei
convenţii, Constituţia O.I.M. obligă statele să facă efective dispoziţiile acesteia, în
sensul modificării în consecinţă a dreptului lor intern. De altfel, fiecare stat trebuie să
facă un raport periodic asupra măsurilor pe care le-a luat pentru executarea normelor
convenţiei, iar copii după acesta trebuie trimise organizaţiilor reprezentative ale
patronilor şi salariaţilor.
3. Respectarea normelor fundamentale
Alături de obligaţiile menţionate mai sus, Constituţia O.I.M. obligă statele
membre ale organizaţiei de a respecta unele norme fundamentale, chiar dacă acestea
nu au ratificat coD\'enţiile corespunzătoare. Este vorba, mai întâi, de unele norme
fundamentale consacrate de Constituţia organizaţiei, precum şi de Declaraţia de la
Philadelphia, din 1944, considerată drept "noua Cartă ideologică" a O.I.M. O dată
devenit membru al organizaţiei, orice stat trebuie să respecte aceste norme
fundamentale, care îndeplinesc funcţia unei veritabile "declaraţii de drepturi" în
domeniul muncii şi protecţiei sociale.
4. Mecanisme de control
Pentru verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor rezultând din
convenţiile O.I.M. sunt prevăzute două mijloace uzuale: rapoartele şi reclamaţiile.
Astfel, în privinţa convenţiilor ratificate, controlul se efectuează cu ajutorul
rapoartelor anuale, fumizate de guverne, şi prin intermediul plângerilor, a căror
examinare dă naştere unui veritabil contencios în faţa unei comisii de anchetă cu
caracter jurisăicţional. Pentru convenţiile ratificate şi neratificate este instituită, de
asemenea, procedura rapoartelor examinate de Conferinţa internaţională a muncii în

cadrul Comisiei de norme, comisie ce fiinţează în structura tripartită. Un alt mijloc,
extrem de rar utilizat, este cel al plângerilor ce se pot depune numai de către un stat
împotriva altui stat membru.
IV. Conţinutul convenţiilor adoptate
de Organizaţia Internaţională a Muncii
De-a lungul celor şapte decenii şi jumătate de existenţă, O.I.M. a adoptat 177
de convenţii internaţionale şi 184 recomandări. Ansamblul acestor documente
constituie ceea ce se numeşte tot mai frecvent în literatura de specialitate, şi chiar în
cadrul unor organisme specializate, "Codul internaţional al muncii". Din punct de
vedere al conţinutului acestor reglementări, acesta a evoluat în raport cu
transformările înregistra te la nivelul competenţelor conferite organizaţiei
internaţionale.
Astfel, se admite, în prezent – atât la nivelul documentelor constitutive, cât şi
la cel al practicii – că O.I.M. deţine o competenţă generală în materia problemelor
muncii. Pentru a se ajunge aici "a fost nevoie să fie parcurse mai multe etape, să se
înregistreze mutaţii semnificative în cadrul cooperării internaţionale şi politicilor şi
reglementărilor interne ale statelor.
Aşa se face că, dacă, iniţial, competenţele O.I.M. se rezumau la unele
probleme fundamentale ale muncii, după 1944 acestea se extind şi asupra tuturor
măsurilor economice şi financiare care pot avea rezonanţe sociale (politicile
economice şi sociale), libertăţilor publice fundamentale (prin cele două mari
convenţii, din 1948 şi 1949, privind libertăţile sindicale şi de negociere colectivă),
anumitor aspecte ale politicii penale şi penitenciare (pe calea Convenţiei asupra
muncii forţate, din 1957), statisticii muncii etc.
Vom prezenta, pe scurt, conţinutul acestor documente importante adoptate de
O.I.M., urmând ordinea uzitată de însăşi organizaţia internaţională în cadrul diferitelor
culegeri publicate.
1. Drepturile şi libertăţile fundamentale
Deşi numărul convenţiilor vizând în mod direct domeniul drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului nu este mare, acestea sunt considerate ca fiind
cele mai importante din punctul de vedere al filosofiei sociale. Cronologic, prima
problemă în materie abordată a fost cea a libertăţii sindicale, prin două convenţii (nr.
87 şi 89) din 1948 şi, respectiv, 1949, adoptate sub influenţa "Declaraţiei universale a
drepturilor omului". Prima vizează în special libertatea de constituire a asociaţiilor
profesionale, iar cea de a doua protecţia salariatului faţă de angajator prin instituirea
dreptului la negociere colectivă.
Salariaţilor li se recunoaşte dreptul de a forma organizaţii sindicale, fără nici o
distincţie şi fără necesitatea unei autorizaţii ori de a adera la cele existente, conform
alegerilor libere. Nu este admisă nici o dizolvare a acestor organizaţii şi se prevede
posibilitatea de a se federa între ele. Totuşi, dreptul la grevă nu este menţionat.
Egalitatea între bărbaţi şi femei face obiectul convenţiei nr. 100 din 1951.
În anul 1957, convenţia nr. 105, asupra muncii forţate, a stipulat obligaţia de a
suprima munca forţată ori obligatorie, nu numai ca măsură de constrângere, de
educare politică, ci şi ca mijloc de mobilizare a mâinii de lucru, ca măsură a
disciplinei muncii, ca pedeapsă ori ca măsură de discriminare. Anul următor,
convenţia nr. 111 a avut ca obiect discriminarea definită ca "orice distincţie, excludere
ori preferinţă fondată pe rasă, culoare, sex, religie, opinie publică ori origine socială
care are ca efect distrugerea şi alterarea egalităţii de şansă ori de tratament în materie

de ocupare ori de profesie".
În sfârşit, se cuvin menţionate, pentru acelaşi domeniu, convenţiile nr. 135 din
1971 privind protecţia reprezentanţilor angajaţilor în întreprinderi şi nr. 151 din 1978
referitoare la libertatea sindicali a funcţionarilor publici.
2. Angajare şi şomaj
Problemele şomajului au reprezentat una din primele preocupări ale O.I.M.
Astfel, încă din 1919, Convenţia nr. 2 a privit acest fenomen cu multiple implicaţii
individuale şi sociale. În materie de ocupare a forţei de muncă, printre convenţiile
adoptate se cuvine menţionată Convenţia nr. 122 din 1964 privind politica ocupării,
orice ţară înainte de a ratifica trebuind să promoveze deplina folosire "productivă şi
liber aleasă". Convenţia nr. 158 din 1983 asupra licenţierii (prima în domeniu) a avut
un impact deosebit de pozitiv asupra legislaţiilor naţionale.
Un document cu un conţinut ambivalent reprezintă Convenţia nr. 168 din 1988
referitoare la promovarea ocupării şi protecţia contra şomajului. În sfârşit, orientarea
şi formarea profesională, mai puţin abordată până în prezent, au făcut obiectul
Convenţiei nr. 159 din 1983 asupra readaptării profesionale.
3. Condiţiile de muncă
Condiţiile generale de desfăşurare a muncii reprezintă primul domeniu în care
s-a exercitat acţiunea O.I.M., încă de la fondarea sa. Astfel, în mod semnificativ,
Convenţia nr. 1 din 1919 priveşte ziua de muncă de 8 ore, completată în 1935 prin
convenţia asupra săptămânii de lucru de 48 de ore. Repausul săptămânal (prin
Convenţiile nr. 14 din 1921 şi 106 din 1957), concediile plătite au făcut obiectul unor
documente pertinente. De asemenea, securitatea şi igiena muncii au fost abordate pe
ramuri profesionale. Printre acestea se numără, de exemplu, convenţia privind protecţia muncitorilor contra radiaţiilor ionizante (deosebit de specializată şi interesând mai
ales ţările industriale) şi Convenţia nr. 162 din 1986 asupra utilizării azbestului.
O problemă prioritară în acest context a fost şi cea privind salariile. Convenţia
nr. 95 din 1949 s-a referit la plata salariului; în 1970, Convenţia nr. 131 a făcut referire
la fixarea salariilor minime, iar în 1991 conferinţa O.I.M. a examinat protecţia
creanţei salariului în caz de insolvabilitate a angajatorului.
Şi în domeniul protecţiei muncii femeilor şi copiilor au fost adoptare o serie de
convenţii. În acest sens se cuvine menţionată, în special, problema vârstei de încadrare
în muncă, fixată succesiv la 14 ani, apoi la 15 ani, care a avut consecinţe notabile,
obligând, printre altele, unele ţări să-şi modifice în mod corespunzător legislaţia
internă.
La rândul său, protecţia femeii şi maternităţii, sub raportul condiţiilor de
muncă, a avut un caracter prioritar. Se circumscriu acestor aspecte Convenţia nr. 100
asupra egalităţii de remuneraţie între bărbaţi şi femei sau o serie de alte documente
precum Convenţia nr. 3 din 1919 referitoare la protecţia maternităţii (revizuită prin
Convenţia nr. 103 din 1952), convenţiile vizând interzicerea muncii de noapte pentru
femei (numerele 4/1919, 41/1934 şi 89/1948) etc. De remarcat că, în cadrul ţărilor
membre ale Uniunii Europene, se manifestă tendinţa de a considera că interdicţia
muncii de noapte pentru femei aduce atingerea egalităţii sexelor şi se militează în
direcţia înlăturării sale.
În sfârşit, se cuvin menţionate şi convenţiile care privesc categorii speciale de
muncitori, precum cele referitoare la lucrătorii agricoli, cei din marina comercială,
pescari, personal infirmier ori muncitori migranţi.
4. Raporturile profesionale

Aceste raporturi constituie încă un domeniu sărac în reglementările internaţionale. O singură convenţie O.I.M., Dr. 154/1981, privind negocierile colective, atinge
un asemenea obiect, fără însă a oferi o abordare suficientă. Aceste lacune sunt, oarecum, acoperite prin prevederile câtorva recomandări adoptate de organizaţia internaţională.
5. Securitatea socială
Problematica socială este relativ bine reprezentată în cadrul preocupărilor şi
documentelor O.I.M., purtând asupra unor riscuri definite şi determinate. Printre
acestea, un loc important revine Convenţiei nr. 102 din 1952 privind instituirea unor
norme minimale de securitate socială care, la rândul său, fusese precedată de o
recomandare din 1944 asupra garantării mijloacelor de existenţă. Această convenţie a
avut o influenţă considerabilă asupra dezvoltării ulterioare a legislaţiilor naţionale în
materie socială. Documentul cuprinde 9 capitole corespunzând celor 9 riscuri admise
ca riscuri specifice ale securităţii sociale în majoritatea statelor, respectiv:
1. asistenţa medicală;
2. indemnizaţiile de boală;
3. prestaţiile de şomaj;
4. prestaţiile de bătrâneţe;
5. prestaţiile în caz de accident de muncă ori boală profesională;
6. prestaţiile familiale;
7. prestaţiile de maternitate;
8. prestaţiile de invaliditate;
9. prestaţiile de supravieţuire.
Dintre aceste 9 riscuri sociale Convenţia nr. 102 obligă statele care o ratifică să
aleagă cel puţin 3, faţă de care legislaţia lor trebuie să fie conformă. Egalitatea de tratament în materie socială face obiectul Convenţiei Dr. 118/1962.
6. Muncitorii migranţi
Definiţia muncitorului migrant, acceptată pe larg în documentele europene şi
internaţionale, este cuprinsă în Convenţia nr. 97 din 1949, revizuită prin Convenţia nr.
143 din 1975 şi îl prezintă drept o persoană care migrează dintr-o ţară către altă ţară în
vederea ocupării unui loc de muncă, altul decât pe cont propriu, şi admis, de regulă, ca
atare. Principiul consacrat pe această cale este cel al asimilării muncitorului migrat cu
cel naţional. În acest sens, alt. 6 al documentului dispune ca: "fiecare ţară care ratifică
această convenţie are obligaţia să aplice, fără discriminare pe motiv de naţionalitate,
imigranţilor care se găsesc pe teritoriul său, un tratament care să nu fie mai puţin
favorabil celui pe care îl aplică propriilor resortisanţi". Nediscriminarea priveşte
domeniile remuneraţiei, duratei muncii şi securităţii sociale, impozitelor, acţiunii în
justiţie. Nu se impune nici o condiţie de reciprocitate. O altă convenţie O.I.M.,
importantă în materie, este cea cu nr. 143 din 1975 asupra migraţiilor abuzive.
V. Recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii
O a doua categorie de documente elaborate şi adoptate în cadrul O.I.M. este
cea a recomandărilor referitoare la probleme care, datorită complexităţii lor ori
diferenţelor mari existente între sistemele de drept ale statelor, nu se pretează
deocamdată la rezolvarea pe calea unei convenţii. Uneori, acestea pregătesc terenul,
jucând un rol experimental, pentru adoptarea ulterioară a unor convenţii, ca fază
superioară de cristalizare şi afirmare a intereselor şi punctelor de vedere ale statelor şi
factorilor sociali. Adeseori, o recomandare însoţeşte o convenţie care se limitează la a

consacra principii generale; în acest caz, rolul recomandării este acela de a preciza, de
a concretiza semnificaţiile convenţiei.
Din punctul de vedere al valorii juridice, recomandările, aşa cum le arată şi
numele, cuprind deziderate, dorinţe, preferinţe adresate statelor, fără a crea deci
veritabile obligaţii în sarcina acestora, ca în cazul convenţiilor. Fiecare stat membru se
poate angaja să supună recomandarea, într-un anumit termen, autorităţilor
competente, eventual pentru a prelua cerinţele sale în cadrul unor legi, şi trebuie să
informeze Biroul Internaţional al Muncii asupra măsurilor adoptate în acest scop.
Dintre recomandările cu specificaţii deosebite remarcăm: cele privind reprezentanţii
muncitorilor (1971), licenţierile (1982), negocierile colective (1981) etc.
VI. Aplicarea convenţiilor O.I.M.
Aplicarea prevederilor cuprinse în numeroasele convenţii adoptate de
Organizaţia Internaţională a Muncii, de-a lungul timpului, întâmpină o serie de
dificultăţi şi particularităţi, determinate de specificul şi diversitatea sistemelor
juridice, nivelul de dezvoltare, strategiile şi politicile promovate în materie de muncă
şi securitate socială în diferitele state ş.a. Aşa, de exemplu, diversitatea sistemelor
juridice ridică o serie de probleme în privinţa ratificării şi introducerii în dreptul intern
a dispoziţiilor convenţiilor O.I.M.; de pildă, Marea Britanie nu dispune, practic, de o
legislaţie a muncii, dreptul muncii englez fiind inclus în convenţiile colective care
sunt negociate de sindicate şi patronat. Se pune, în această situaţie, o întrebare
legitimă: cum se inserează în legislaţiile interne dreptul internaţional al muncii şi
securităţii sociale? Singura soluţie rămâne aceea de a interesa pe partenerii sociali, ca
în cadrul negocierilor profesionale, să ţină seama de prevederile convenţiilor internaţionale.
De menţionat că, potrivit aprecierilor organismelor de specialitate, convenţiile
O.I.M. sunt adeseori rău aplicate în dreptul intern al statelor; de multe ori prevederile
acestora nu sunt încorporate în legile fundamentale cum sunt codurile muncii iar
administraţia şi judecătorii le ignoră, datorită necunoaşterii lor şi absenţei unei practici
pertinente şi general aplicate.
La nivel teoretic, problema se rezolvă în contextul general. al raportului dintre
dreptul intern şi dreptul internaţional, stabilit în Constituţia fiecărui stat. De regulă, se
consideră că tratatele sau convenţiile internaţionale, ratificate conform legii, fac parte
din dreptul intern, şi, uneori, cum este şi cazul ţării noastre, prevalează asupra
acestuia.
VII. România şi Organizaţia Internaţională a Muncii
România este membră fondatoare a O.I.M., în calitatea sa de semnatară a
Tratatului de la Versailles (1919) care, în articolul 387, prevedea "Membrii originari ai
Societăţii Naţiunilor vor fi membri originari ai acestei organizaţii şi, prin aceasta,
calitatea de membru al Societăţii Naţiunilor va atrage după sine şi pe aceea de membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii" .
Participarea ţării noastre la activitatea acestei prestigioase organizaţii
internaţionale poate fi împărţită în trei mari perioade: 1. Perioada interbelică
(1919-1942); 2. Perioada cuprinsă între 1956-1989 şi 3. Perioada din decembrie 1989
până în prezent.
1. Prezenţa României la O.I.M. în perioada interbelică s-a caracterizat prin

efortul ratificării unui număr însemnat de convenţii adoptate în cadrul organizaţiei şi
preocuparea adaptării legislaţiei româneşti la cerinţele acestora. În acest context, se
cuvine menţionat faptul că România a participat la toate sesiunile Conferinţei
Internaţionale a Muncii, fiind reprezentată, de regulă, de delegaţii guvernamentale. De
asemenea, în acest răstimp au fost ratificate 17 convenţii, vizând diferite domenii ale
relaţiilor de muncă (din cele 67 elaborate, în acest interval de organizaţie).
Astfel, convenţiile adoptate în prima sesiune a Conferinţei Internaţionale a
Muncii (octombrie 1919) au fost ratificate şi implementate în legislaţia internă
românească la scurt timp după elaborarea şi aprobarea lor. Aşa, de exemplu, pentru a
răspunde cerinţelor Convenţiei privind ziua de muncă de 8 ore (ratificată în 1921), a
fost adoptată o legislaţie specială, iar pentru aplicarea prevederilor Convenţiei nr. 2,
prin Legea organizării plasării în muncă, din septembrie 1921, s-a instituit un sistem
de birouri publice de plasare gratuită în muncă, coordonate, conform prevederilor
documentului, de o instituţie centrală.
În anul 1922, ţara noastră a ratificat o nouă convenţie (din cele trei adoptate de
cea de a doua sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii din 1920) referitoare la
vârsta minimă pentru admiterea copiilor în munci maritime.
Anul următor a fost ratificată Convenţia privind vârsta minimă de 18 ani pentru admiterea la muncă a tinerilor în calitate de cărbunari sau fochişti pe bordul
vaselor, Convenţia privind repausul săptămânal în stabilimentele industriale şi Convenţia privind examenul medical obligatoriu, pentru copiii şi tinerii folosiţi pe bordul
vaselor, toate trei adoptate în sesiunea din 1921 a Conferinţei. În anul 1925 au fost
ratificate alte două noi convenţii O.I.M.: cea privind întrebuinţarea ceruzei în pictură
şi, respectiv, Convenţia privind repausul săptămânal.
În spiritul şi conform literei unor asemenea reglementări internaţionale, sunt
adoptate o serie de acte normative cu un vădit caracter de protecţie a salariaţilor, ca,
de exemplu: Legea reglementării conflictelor de muncă (1920), Legea sindicatelor
profesionale (1921), Legea repausului duminical (1925), Legea pentru organizarea
serviciului de inspecţie a muncii (1927), Legea pentru ocrotirea muncii femeilor şi a
copiilor şi durata muncii (1928), Legea pentru organizarea plăţii lucrului efectuat şi
organizarea muncii în porturi (1931), Legea Camerelor de muncă (1932), Legea
pentru pregătirea profesională (1936) etc.
În mod semnificativ, se poate constata că toate aceste legi au vizat, cu prioritate, instituirea unor reglementări adecvate în privinţa măsurilor de protecţie adoptate
în cadrul conferinţelor internaţionale ale muncii, precum: vârsta minimă pentru
admiterea copiilor la muncă – 14 ani, interzicerea muncii de noapte a femeilor,
precum şi a tinerilor sub 18 ani, interzicerea muncii minorilor şi a femeilor de orice
vârstă în mine, protecţia femeii gravide şi lăuze, durata zilei de muncă de 8 ore, pentru
lucrătorii adulţi în întreprinderile industriale ş.a.
După 1938, o dată cu introducerea regimului totalitar şi a reflexelor sale,
inclusiv la nivelul legislaţiei muncii (în 1938 este adoptată Legea breslelor de tip
corporatist), prezenţa României la O.I.M. se diminuează treptat, până la anularea după
declanşarea celui de al doilea război mondial. În cursul acestuia, deşi nu s-a cerut
oficial ieşirea României din organizaţie, ca urmare a faptului că ţara noastră era în
restanţă cu plata cotizaţiilor, Organizaţia Internaţională a Muncii a constatat, în 1942,
că ţara noastră nu mai era membră a acesteia.
2. România la O.I.M. în perioada 1956 – decembrie 1989. După cel de al
doilea război mondial, în urma primirii în O.N.U. (1955), România şi-a reluat
activitatea în cadrul O.I.M., începând de la 11 mai 1956. Conform contextului şi

realităţilor social-politice, reprezentarea tripartită a ţării noastre se realiza prin:
reprezentanţi ai guvernului (Ministerului Muncii şi Ministerului Afacerilor Externe),
ai salariaţilor (respectiv sindicatelor oficiale, UGSR) şi ai celor ce angajează (prin
Secţia conducătorilor de întreprinderi de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie).
În ciuda marilor carenţe socio-politice şi economice ale regimului, în această
perioadă sunt ratificate un număr relativ mare de convenţii ale O.I.M., şi activitatea de
conlucrare cu aceasta (mai ales sub formă de acordare de asistenţă) este destul de
bogată.
Cea mai semnificativă etapă o reprezintă, în acest sens, răstimpul 1966-1975.
Acum sunt ratificate 16 convenţii şi sunt realizate, cu sprijinul organizaţiei, o serie de
obiective importante legate de pregătirea cadrelor şi valorificarea resurselor umane
(cum este cazul, spre exemplu, al binecunoscutului – pe atunci – Centru European
pentru Perfecţionarea Cadrelor din Administraţie – CEPECA). Experţii români sunt
trimişi pentru înfăptuirea programelor de asistenţă tehnică ale O.I.M. în ţări în curs de
dezvoltare, se beneficiază de burse pentru specializare în domeniul muncii şi
problemelor sociale. De asemenea, în ţara noastră, au fost organizate importante
manifestări internaţionale ca, de pildă, cel de al VIII-lea Congres mondial privind
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, Simpozionul asupra
aplicaţiilor practice ale ergonomiei în industrie, agriculturi şi economie forestieră,
cursurile inter-regionale pentru securitatea şi igiena muncii pentru ţările francofone
din Africa etc. În acelaşi timp, România a fost, în cadrul organelor de lucru ale
Organizaţiei, autoare sau coautoare a mai multor rezoluţii privind, de exemplu:
Comerţul internaţional şi utilizarea forţei de muncă (1963); Anul cooperării
internaţionale (1964); Dezvoltarea resurselor umane (1966); Dezvoltarea cooperării în
domeniul politicii sociale între ţările europene.
În fine, reprezentanţii ţării noastre au fost desemnaţi în diferitele organisme de
conducere ale O.I.M.
Din 1976, relaţiile României cu Organizaţia Internaţională a Muncii se tensionează. În cadrul forumurilor organizaţiei, cu deosebire după 1981, regimul de la
Bucureşti a fost acuzat de nerespectarea normelor O.I.M. pe care le-a ratificat, în special privind dreptul de asociere, libertatea sindicală, munca forţată, durata muncii etc.
Aşa, de pildă, în perioada 1981-1984 la instanţele organizaţiei a fost introdusă o
"plângere" pe seama libertăţii sindicale, clasată, în cele din urmă, în urma presiunilor
guvernamentale. Începând din anul 1981 şi până în 1990 nu a mai fost plătită
cotizaţia, fapt care a condus la suspendarea dreptului la vot şi implicit a calităţii de
membru cu drepturi depline (rămânerea în afara unor programe de cooperare şi
scăderea volumului de asistenţă tehnică, imposibilitatea desemnării unui reprezentant
român în organismele O.I.M. etc.).
Totodată, fapt semnificativ, tot din 1976 nu a mai fost ratificată până după
decembrie 1989, nici o convenţie a organizaţiei.
3. Decembrie 1989 – prezent: relansarea raporturilor dintre România şi
Organizaţia Internaţională a Muncii. După decembrie 1989, asistăm la o adevărată
relansare a raporturilor dintre ţara noastră şi organizaţia internaţională. În cadrul celei
de a 77-a Conferinţe Internaţionale a Muncii (iunie 1990), României i s-a reacordat
dreptul de vot (o dată cu îndeplinirea obligaţiilor financiare), redobândind, totodată,
statutul de membru cu drepturi depline. Au fost elaborate şi instrumentate numeroase
activităţi de sprijinire a ţării noastre în efortul său de trecere la democraţie şi
economia de piaţă. Astfel, experţi ai O.I.M. au acordat asistenţă în elaborarea
proiectelor de legi privind conflictele colective de muncă, protecţia socială a

şomerilor şi reintegrarea lor profesională, contractele colective de muncă, organizarea
sindicală s.a.
Programul de colaborare cu Biroul Internaţional al Muncii (convenit în 1991)
cuprinde 6 proiecte principale de asistenţă în domenii precum: formarea şi perfecţionarea gestiunii întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă, restructurarea şi
modernizarea oficiilor de muncă, dezvoltarea unui program de asigurări sociale, formarea de specialişti pentru gestiunea resurselor umane în administraţiile centrale şi
locale, organizarea şi funcţionarea inspecţiei muncii potrivit standardelor internaţionale. Astfel, în perioada 1990-1995, în acest cadru, s-au desfăşurat în România 20 de
misiuni de consultanţă şi evaluare şi s-au derulat 3 proiecte de asistenţă tehnică (în
valoare de 2,4 milioane $) la care au participat şi experţi români din structura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
În perioada 1990-1993, România, a făcut parte din Consiliul de Administraţie
al B.I.M. în calitate de membru supleant, iar pentru intervalul 1993-1996 a fost aleasă
membru titular în consiliu. Ca o reflectare a aprecierii de care se bucură în Consiliul
de Administraţie, România a fost desemnată, în 1995, să exercite preşedinţia Comisiei
sectoriale pentru industria chimică.
La cea de a 82-a sesiune (iunie 1995) a Conferinţei Internaţionale a Muncii,
forul suprem al O.I.M., reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a fost
ales vicepreşedinte al Conferinţei, România deţinând pentru a treia oară această înaltă
funcţie onorifică în cadrul forului suprem de decizie al acestei organizaţii.
Conferinţa regională europeană de la Varşovia, desfăşurată în luna septembrie
1995, a desemnat, de asemenea, reprezentantul guvernamental român în Consiliul de
Administraţie, raportor al uneia din cele două comisii ale Conferinţei, respectiv al
Comisiei de cooperare regională şi norme internaţionale.
În acelaşi context al dezvoltării raporturilor cu O.I.M., din luna octombrie
1992 funcţionează la Bucureşti Biroul Corespondentului Naţional al B.I.M. pentru
România.
La nivelul legislaţiei interne, au fost abrogate o serie de acte normative şi au
fost adoptate altele noi, în concordanţă cu exigenţele normelor internaţionale de
muncă. Astfel, au fost abrogate, mai întâi, unele reglementări care conţineau norme
antidemocratice, restrictive şi au fost înlocuite cu prevederi reparatorii, care au consacrat pe plan juridic satisfacerea revendicărilor formulare în decembrie 1989. În acest
sens, s-a înlăturat sistemul de salarizare inechitabil, a fost redus timpul de muncă prin
introducerea săptămânii de lucru de 5 zile, s-au acordat însemnate sporuri salariale
pentru munca depusă şi a crescut durata concediului de odihnă. În acelaşi timp, au fost
adoptate reglementări noi, ce au modificat structural întregul sistem al raporturilor de
muncă, pe baza principiului libertăţii şi egalităţii partenerilor sociali. Această suită de
acte normative noi, corespunzătoare tranziţiei spre economia de piaţă, realizează o
aliniere a legislaţiei româneşti la normele şi standardele documentelor O.I.M., în
spiritul tradiţiei naţionale şi ţinând seama de realităţile socio-economice concrete.
Între legile noi trebuie relevată importanţa deosebită pe care o au Legea nr. 13/1991
privind contractul colectiv de muncă, care introduce principiul negocierii colective în
sfera raporturilor de muncă, abrogată prin Legea nr. 130/1996, care reflectă şi mai
bine spiritul convenţiilor O.I.M. Acest principiu preluat şi dezvoltat în mod specific şi
prin Legea nr. 14/1991 a salarizării, Legea nr. 15/1991 privind soluţionarea
conflictelor colective de muncă şi exercitarea dreptului la grevă, Legea nr. 31/1991
privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care
lucrează în condiţii deosebite-vătămătoare, grele sau periculoase şi Legea nr. 6/1992
privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor.

În acelaşi context, se cuvine menţionată Legea nr. 54/1991, cu privire la sindicate, care a creat cadrul legislativ necesar asigurării efective a libertăţii şi drepturilor
sindicale.
O altă reglementare nouă, necunoscută, practic, experienţei româneşti, este
Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
Noi convenţii ale O.I.M. au fost ratificate: prin Legea nr. 96/1992 a fost ratificată Convenţia nr. 144/1976 referitoare la consultările tripartite, iar prin Legea nr.
112/1992 au fost ratificate Convenţia nr. 154 din anul 1981 privind promovarea negocierii colective şi Convenţia nr. 168/1988 privind promovarea angajării şi protecţia
contra şomajului.
Aşa se face că, până în prezent, România a ratificat un număr de 42 convenţii
ale O.I.M., ceea ce o situează în rândul ţărilor cu un număr mediu de ratificări, iar
continuarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă şi realităţile sociale vor
impune, desigur, continuarea acestei activităţi.
Pe această cale, prin perfecţionarea permanentă a sistemului legislativ intern în
consonanţă cu cerinţele condiţiilor socio-economice concrete şi exigenţele normelor şi
standardelor internaţionale, legislaţia muncii şi securităţii sociale va oferi o reglementare modernă adecvată a acestui domeniu deosebit de important al vieţii sociale.

Partea a II-a
CONSTITUŢIA
ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

A. PARTEA A XIII-A DIN TRATATUL DE LA VERSAILLES
DIN 28 IUNIE 1919*
Munca
Secţiunea 1
Organizarea muncii
Ţinând seama că Societatea Naţiunilor are drept scop de a stabili pacea
universală, şi că o astfel de pace nu poate fi întemeiată decât pe baza justiţiei sociale;
Ţinând seama că există condiţiuni de muncă ce implică, pentru un mare
număr de persoane, nedreptatea, mizeria şi privaţiunile, ceea ce dă naştere unei astfel
de nemulţumiri, încât pacea şi armonia universală sunt puse în pericol, şi ţinând seama
că este nevoie urgentă de a se îmbunătăţi aceste condiţiuni: de exemplu, în ceea ce
priveşte reglementarea orelor de lucru, fixarea duratei maxime a zilei şi a săptămânii
de muncă, recrutarea mânei de lucru, lupta în contra lipsei de lucru (chomage) , garanţia unui salariu asigurând condiţiile unei existente potrivite, protecţia lucrătorilor contra bolilor generale sau profesionale şi accidentelor rezultând din muncă, protecţia
copiilor, adolescenţilor şi a femeilor, pensiunile pentru bătrâneţe şi invaliditate, apărarea intereselor lucrătorilor ocupaţi în străinătate, afirmarea principiului libertăţii sindicale, organizarea învăţământului profesional şi tehnic şi alte măsuri analoage;
Ţinând seama că neadoptarea de către o naţiune oarecare a unui regim de
muncă cu adevărat uman, pune piedică silinţelor celorlalte naţiuni, doritoare de a
îmbunătăţi soarta lucrătorilor în propriile lor ţări.
Înaltele Părţi Contractante, însufleţite atât de simţămintele de justiţie şi de
umanitate, cât şi de dorinţa de a asigura o pace mondială durabilă, s-au înţeles asupra
următoarelor:

*
Dispoziţiile Părţii a XIII-a din Tratatul de la Versailles sunt integral reproduse în Partea a
XIII-a din Tratatul de la Saint Germain din 10 septembrie 1919 (art. 332-372), în partea a XIII-a din
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 (art. 315-355) şi partea a XII-a din Tratatul de la Neuilly din
27 noiembrie 1919 (art. 249-289).
Tratatul de la Versailles, încheiat de Puterile aliate şi asociate cu Germania, a fost ratificat de
România prin legea publicată în "Monitorul Oficial" nr. 134 din 19 septembrie 1920, cel de la
Saint-Germain, încheiat cu Austria, a fost ratificat prin legea publicată în "Monitorul Oficial" nr. 140
din 26 septembrie 1920, cel de la Trianon, încheiat cu Ungaria, a fost ratificat prin legea publicată în
"Monitorul Oficial" nr. 136 din 21 septembrie 1920, iar cel de la Neuilly sur Seine, încheiat cu
Bulgaria, a fost publicat în "Monitorul Oficial" nr. 135 din 20 septembrie 1920.

Capitolul I
Organizarea
387. Se întemeiază o organizaţie permanentă însărcinată de a lucra la
realizarea programului arătat în preambulul de mai sus.
Membrii originari ai Societăţilor Naţiunilor vor fi Membri originari ai acestei
Organizaţii, şi prin aceasta calitatea de Membru ai Societăţii Naţiunilor va atrage după
sine pe aceea de Membru al zisei Organizări.
388. Organizarea permanentă va cuprinde:
1. O conferinţă generală a reprezentanţilor Membrilor
2. Un Birou Internaţional al Muncii, sub direcţia Consiliului de administraţie
prevăzut la articolul 393.
389. Conferinţa generală a reprezentanţilor Membrilor va ţine sesiuni ori de
câte ori va fi nevoie, şi cel puţin o dată pe an. Ba va fi compusă din patru
reprezentanţi ai fiecăruia din Membri, din care doi vor fi delegaţii guvernului, iar
ceilalţi doi vor reprezenta în mod respectiv, unul pe patroni (employeurs), şi altul pe
lucrătorii (les travailleurs) ţării fiecăruia din Membri.
Fiecare delegat va putea fi însoţit de consilieri tehnici, al căror număr va putea
fi de cel mult doi pentru fiecare din materiile deosebite înscrise la ordinea zilei a
sesiunii. Când sunt chestiuni care în special, interesează femeile trebuie să vină în
discuţie la Conferinţă, una cel puţin, dintre persoanele desemnate ca consilieri tehnici
va trebui să fie o femeie.
Membrii îşi iau îndatorirea de a desemna pe delegaţii şi consilierii tehnici care
nu fac parte din organizarea de guvern, de acord cu organizaţiunile profesionale cele
mai reprezentative, fie ale patronilor, fie ale lucrătorilor ţării în chestiune, dacă astfel
de organizaţiuni există.
Consilierii tehnici nu vor fi autorizaţi de a lua cuvântul decât în urma cererii
făcute de delegatul pe lângă care sunt ataşaţi şi cu autorizarea specială a Preşedintelui
Conferinţei; ei nu vor putea lua parte la vot.
Un delegat poate să desemneze, printr-o notă scrisă, adresată preşedintelui, pe
unul din consilierii săi tehnici ca supleant al său; în această calitate, acel supleant va
putea lua parte la deliberări şi la vot.
Numele delegaţilor şi cel al consilierilor lor tehnici vor fi comunicate Biroului
Internaţional al Muncii, de guvernul fiecăruia dintre Membri.
Împuternicirile delegaţilor şi ale consilierilor lor tehnici vor fi supuse
verificării Conferinţei, care va putea, cu o majoritate de două treimi din voturile
exprimate de delegaţii prezenţi, să refuze admiterea oricărui delegat sau oricărui
consilier tehnic, pe care Conferinţa îl va socoti că nu a fost desemnat conform celor
cuprinse în prezentul articol.
390. Fiecare delegat va avea dreptul să voteze în mod individual în toate chestiunile supuse deliberărilor Conferinţei.
În cazul când unul dintre Membri nu ar fi desemnat pe unul din delegaţii care
nu fac parte din organizarea de guvern, la care are dreptul, celălalt delegat va avea
dreptul de a lua parte la discuţiunile Conferinţei, dar nu va avea dreptul la vot.
În cazul când Conferinţa, în baza împuternicirilor cei-i dă articolul 389, ar
refuza să admită pe unul din delegaţii unuia dintre Membri, stipulaţiunile din
prezentul articol vor fi aplicate ca şi cum zisul delegat nu ar fi fost desemnat.
391. Sesiunile Conferinţei se vor ţine la sediul Societăţii Naţiunilor sau în
orice alt loc care ar fi putut fi stabilit de Conferinţă, într-o sesiune anterioară, cu o

majoritate de două treimi, din voturile exprimate de delegaţii prezenţi.
392. Biroul Internaţional al Muncii va fi stabilit la sediul Societăţii Naţiunilor
şi va face parte din totalitatea Instituţiunilor Societăţii.
393.* Biroul Internaţional al Muncii va fi pus sub direcţiunea unui consiliu de
administraţie, compus din 24 de persoane, care vor fi desemnate conform dispoziţiunilor următoare:
Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va fi compus
după cum urmează:
- douăsprezece persoane reprezentând guvernele;
- şase persoane alese de delegaţii la Conferinţă, reprezentând pe patroni;
- şase persoane alese de delegaţii la Conferinţă, reprezentând pe impiegaţi şi
pe lucrători.
Din cele douăsprezece persoane care reprezintă guvernele, opt vor fi numite de
Membrii care au importanţa industrială cea mai însemnată, şi patru vor fi numite de
Membrii desemnaţi în acest scop de delegaţii, guvernelor la Conferinţă, fiind excluşi
delegaţii celor opt Membri sus-amintiţi.
Contestaţiunile eventuale asupra chestiunii de a şti care sunt Membrii având
importanţa industrială cea mai însemnată vor fi hotărâte de Consiliul Societăţii
Naţiunilor.
Durata mandatului membrilor Consiliului de administraţie va fi de trei ani.
Modul de a completa locurile vacante şi celelalte chestiuni de aceeaşi natură vor putea
fi regulate de Consiliul de administraţie, sub rezerva aprobării Conferinţei. Consiliul
de administraţie va alege pe unul din Membrii săi ca preşedinte, şi va stabili
regulamentul său. O sesiune specială va trebui să fie ţinută ori de câte ori zece
Membri, cel puţin, din Consiliu, vor face o cerere în scris în această privinţă.
394. Un director va fi pus în capul Biroului Internaţional al Muncii; el va fi
desemnat de Consiliul de administraţie, de la care va primi instrucţiunile necesare şi
faţă de care el va fi răspunzător de bunul mers al Biroului, precum şi de executarea
oricăror altor însărcinări care ar fi putut să-i fie încredinţate.
Directorul sau supleantul său vor asista la toate şedinţele Consiliului de administraţie.
395. Personalul Biroului Internaţional al Muncii va fi ales de director. În
vederea obţinerii celui mai bun rezultat, alegerea va trebui, pe cât va fi cu putinţă, să
*

A patra sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii a adoptat, în cursul celei de-a 19-a
şedinţe, ţinute la 2 noiembrie 1922, prin 82 voturi contra 2 şi cu 6 abţineri, următorul amendament la
articolul 393, care a fost ratificat de Membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii în conformitate cu
dispoziţiile articolului 422 din Tratatul de la Versailles, şi a intrat în vigoare în toamna anului 1934;
"Biroul Internaţional al Muncii va fi pus sub direcţia unui consiliu de administraţie compus din 32 de
persoane, şaisprezece reprezentând guvernele, opt reprezentând pe patroni şi opt reprezentând pe
lucrători. Din cele şaisprezece persoane reprezentând guvernele, opt vor fi numite de acei Membri care
au o importanţă industrială, şi opt vor fi numite din Membrii desemnaţi în acest scop de către delegaţii
guvernamentali la Conferinţă, excluzând pe delegaţii celor opt Membri sus-menţionaţi. Din cei
şaisprezece Membrii reprezentanţi, lase va trebui să fie ai Statelor extra-europene.
Contestaţiile eventuale asupra chestiunii de a se şti care sunt Membri cu importanţă
industrială considerabilă, vor fi rezolvate de Consiliul Societăţii Naţiunilor.
Persoanele reprezentând pe patroni şi persoanele reprezentând pe lucrători va fi alese
respectiv de către delegaţii patronali şi delegaţii lucrători la Conferinţă. Doi reprezentanţi ai
patronilor şi doi reprezentanţi ai lucrătorilor vor trebui să aparţină Statelor extra-europene. Consiliul
va fi reînnoit la câte 3 ani. Modalitatea completării locurilor vacante, desemnarea locţiitorilor şi alte
chestiuni de aceeaşi natură vor putea fi reglate de Consiliu, sub rezerva aprobării Conferinţei.
Consiliul de administraţie va alege un preşedinte din sânul său şi îşi va stabili regulamentul. El se va
întruni la perioade pe care le va fixa singur. O sesiune specială va trebui să aibă loc de fiecare dată,
când 12 persoane, care fac parte din consiliu, vor fi făcut o cerere scrisă în acest scop".

fie făcută dintre persoane de naţionalităţi deosebite. Un număr oarecare din aceste persoane va trebui să fie femei.
396. Funcţiunile Biroului Internaţional al Muncii vor cuprinde centralizarea şi
împărţirea tuturor informaţiilor privitoare la reglementarea internaţională a condiţiunii
lucrătorilor şi a regimului muncii şi, în particular, studiul chestiunilor ce urmează a fi
supuse discuţiunilor Conferinţei, în vederea încheierii convenţiunilor internaţionale,
precum şi executarea oricăror anchete speciale stabilite de Conferinţă.
El va fi însărcinat de a pregăti ordinea de zi a sesiunilor Conferinţei.
El se va achita, conform stipulaţiunilor din prezenta Parte din Tratatul de faţă,
de îndatoririle ce cad în sarcina sa în ceea ce priveşte orice diferende internaţionale.
El va redacta şi publica în limba franceză, engleză şi în oricare altă limbă ce
Consiliul de administraţie va judeca potrivit, un buletin periodic, destinat studiului
chestiunilor privitoare la industrie şi la muncă, prezentând un interes internaţional.
În mod general, el va avea, în afară de atribuţiunile arătate în prezentul articol,
orice alte puteri şi însărcinări pe care Conferinţa va crede potrivit a i le atribui.
397. Departamentele fiecăruia din Membri care se ocupă de chestiunile
lucrătorilor vor putea comunica de-a dreptul cu directorul, prin mijlocirea
reprezentantului guvernului lor în Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional
al Muncii, sau, în lipsa acestui reprezentant, prin mijlocirea unui alt funcţionar
calificat în regulă şi desemnat în acest scop de guvernul interesat.
398. Biroul Internaţional al Muncii va putea cere concursul secretarului
general al Societăţii Naţiunilor în toate chestiunile pentru care acest concurs va putea
fi dat.
399. Fiecare din Membri va plăti cheltuielile de călătorie şi de reşedinţă ale
delegaţilor săi şi ale consilierilor tehnici, precum şi ale reprezentanţilor care iau parte
la sesiunile Conferinţei şi, după caz, ale Consiliului de administraţie.
Orice alte cheltuieli ale Biroului Internaţional al Muncii, ale sesiunilor
Conferinţei sau ale Consiliului de administraţie, vor fi rambursate directorului de către
secretarul general al Societăţii Naţiunilor, din bugetul general al Societăţii.
Directorul va fi răspunzător, faţă de secretarul general al Societăţii Naţiunilor,
de întrebuinţarea tuturor fondurilor ce i-au fost vărsate, conform stipulaţiunilor
prezentului articol.
Capitolul II
Funcţionarea
400. Consiliul de administraţie va stabili ordinea de zi a sesiunilor Conferinţei,
după ce va fi examinat toate propunerile făcute de guvernul vreunuia din Membri sau
de oricare altă organizaţie arătată la articolul 389, cu privire la chestiunile de înscris în
această ordine de zi.
401. Directorul va îndeplini funcţiunea de secretar al Conferinţei, şi va trebui
să facă să parvină ordinea de zi a fiecărei sesiuni, cu patru luni înainte de deschiderea
acestei sesiuni, fiecăruia dintre Membri, şi, prin mijlocirea acestora, delegaţilor care
nu fac parte din organizarea de guvern, când aceştia din urmă vor fi fost desemnaţi.
402. Fiecare din guvernele Membrilor va avea dreptul să conteste înscrierea, în
ordinea de zi a sesiunii, a unuia sau mai multora din subiectele prevăzute. Motivele
care justifică această opoziţiune vor trebui expuse într-un memoriu explicativ adresat
directorului, care va trebui să-l comunice Membrilor permanenţi ai Organizaţiunii.
Subiectele asupra cărora s-ar fi făcut opoziţiune vor rămâne cu toate acestea

cuprinse în ordinea de zi, dacă Conferinţa decide astfel cu majoritatea de două treimi
din voturile exprimate de către delegaţii prezenţi.
Orice chestiune în privinţa căreia Conferinţa decide, cu aceeaşi majoritate de
două treimi, că trebuie examinată (în alt chip de cum s-a arătat în alineatul precedent)
va trebui pusă în ordinea de zi a sesiunii următoare.
403. Conferinţa va formula reguli asupra funcţionării sale; ea îşi va alege
preşedintele; va putea numi comisiuni însărcinate să prezinte rapoarte asupra oricăror
chestiuni ce va crede de cuviinţă că trebuie să fie studiate.
Simpla majoritate a voturilor exprimate de către membrii prezenţi ai
Conferinţei va decide în toate cazurile în care o majoritate mai mare nu este prevăzută
în mod special de alte articole ale prezentei Părţi din prezentul Tratat.
Nici un vot nu este considerat valabil dacă numărul sufragiilor exprimate este
mai mic decât jumătatea numărului delegaţilor prezenţi la sesiune.
404. Conferinţa va putea alipi, pe lângă comisiunile pe care şi le formează,
consilierii tehnici, care vor avea vot consultativ, iar nu deliberativ.
405. Dacă Conferinţa se pronunţă pentru adoptarea propunerilor referitoare la
un obiect care este la ordinea zilei, ea va trebui să determine dacă aceste propuneri vor
trebui să ia forma: a) unei "recomandări" care trebuie expusă examinării Membrilor,
pentru a face ca să obţină tăria de lege naţională sau altfel; b) sau a unui proiect de
convenţiune internaţională care trebuie ratificat de către Membri.
În amândouă cazurile, pentru ca o recomandare sau un proiect de convenţiune
să fie admise la votul final de către Conferinţă, se cere o majoritate de două treimi din
voturile delegaţilor prezenţi.
Formulând o recomandare sau un proiect de convenţiune cu aplicare generală,
Conferinţa va trebui să ţie seama de ţările în care clima, dezvoltarea necompletă a
organizării industriale sau alte împrejurări particulare fac condiţiunile industriei cu
totul diferite şi va sugera modificările pe care le va socoti ca putând fi trebuincioase
pentru a corespunde condiţiilor proprii acestor ţări.
Un exemplar al recomandării sau al proiectului convenţiunii va fi semnat de
către preşedintele Conferinţei şi de director şi va fi depus în mâinile secretarului
general al Societăţii Naţiunilor. Acesta va comunica fiecărui Membru o copie certificată după recomandarea sau după proiectul de convenţiune.
Fiecare dintre Membri se obligă a supune în termen de un an de la închiderea
sesiunii Conferinţei (sau dacă din împrejurări excepţionale este cu neputinţă a proceda
în termen de un an, îndată ce va fi posibil, niciodată însă mai târziu decât 18 luni,
după închiderea sesiunii Conferinţei), recomandarea sau proiectul de convenţiune
autorităţii sau autorităţilor în a căror competenţă intră chestiunea, spre a fi transformată în lege sau pentru a se lua măsuri de alt ordin.
Dacă este vorba de o recomandare, Membrii vor informa pe secretarul general
de măsurile luate.
Dacă este vorba de un proiect de convenţinne, Membrul care va fi obţinut consimţământul autorităţii, sau autorităţilor competente, va comunica ratificarea formală
a convenţiunii secretarului general şi va lua măsurile necesare pentru a face efective
dispoziţiunile zisei convenţiuni.
Dacă o recomandare nu este urmată de un act legislativ sau de alte măsuri de
natură a face efectivă această recomandare, sau dacă un proiect de convenţiune nu are
aprobarea autorităţii sau autorităţilor de competenţa cărora este chestiunea, Membrul
nu va fi supus nici unei alte obligaţiuni.
În cazul când este vorba de un Stat federativ a cărui latitudine de a adera la o
convenţiune asupra obiectelor care privesc munca, este supusă la oarecari restricţiuni,

guvernul va avea dreptul de a considera un proiect de convenţiune, căruia i se aplică
aceste restricţiuni, ca o simplă recomandare şi, în acest caz, se vor aplica
dispoziţiunile prezentului articol, în ceea ce priveşte recomandările.
Articolul de mai sus va fi interpretat conform principiului următor:
În nici un caz nu se va pretinde vreunui Membru, ca urmare a adopţiunii de
către Conferinţă a vreunei recomandări sau vreunui proiect de convenţiune, să micşoreze protecţiunea deja acordată de legislaţia sa muncitorilor despre care este vorba.
406. Orice convenţiune astfel ratificată va fi înregistrată de secretarul general
al Societăţii Naţiunilor, dar nu va fi obligatorie decât pentru Membrii care au
ratificat-o.
407. Orice proiect, care, la ultimul scrutin al totalităţii voturilor, nu va obţine
majoritatea de două treimi a voturilor exprimate de membrii prezenţi, poate face
obiectul unei convenţiuni particulare pentru acei dintre Membrii Organizaţiunii permanente care ar dori aceasta.
Orice convenţiune particulară de acest fel va trebui comunicată de către guvernele interesate secretarului general al Societăţii Naţiunilor, care o va înregistra.
408. Fiecare din Membri se obligă să prezinte Biroului Internaţional al Muncii
un raport anual asupra măsurilor luate de el pentru executarea convenţiunilor la care a
aderat. Aceste rapoarte vor fi redactate în forma arătată de Consiliul de administraţie
şi vor trebui să cuprindă datele cerute de acesta. Directorul va prezenta un rezumat al
acestor rapoarte în cea mai apropiată sesiune a Conferinţei.
409. Orice reclamaţiune adresată Biroului Internaţional al Muncii de către o
organizaţie profesională de muncitori sau de patroni, din care ar rezulta că vreunul din
Membri n-ar fi asigurat într-un mod satisfăcător executarea unei convenţiuni la care
zisul Membru a aderat, va putea fi transmisă de către Consiliul de administraţie
guvernului respectiv şi acest guvern va putea fi invitat să facă declaraţii ce va crede de
cuviinţă asupra chestiunii.
410. Dacă nici o declaraţie nu este primită de la guvernul respectiv într-un
termen potrivit, sau dacă declaraţia primită nu pare satisfăcătoare Consiliului de
administraţie, acesta va avea dreptul să publice reclamaţia primită şi, la nevoie,
răspunsul dat.
411. Fiecare din Membri va putea depune o plângere la Biroul Internaţional al
Muncii, contra unui alt Membru, care, după părerea lui, n-ar asigura într-un mod
satisfăcător executarea unei convenţii, pe care şi unul şi altul ar fi ratificat-o în
virtutea articolelor precedente.
Consiliul de administraţie poate, dacă găseşte cu cale, şi mai înainte de a
sesiza o comisie de anchetă, după procedura arătată mai jos, să intre în raporturi cu
guvernul respectiv, în modul arătat la articolul 409.
Dacă Consiliul de administraţie nu crede de cuviinţă să comunice plângerea
acestui guvern, sau dacă această comunicare fiind făcută, Consiliul de administraţie
n-a primit într-un termen potrivit un răspuns care să-l satisfacă, consiliul va putea
provoca formarea unei comisii de anchetă, care va avea misiunea să studieze chestiunea ridicată şi să depună un raport în această privinţă.
Aceeaşi procedură va putea fi urmată de Consiliu, fie din oficiu, fie în urma
plângerii unui delegat la Conferinţă.
Când se va ridica o chestiune prin aplicarea articolelor 410 sau 411, înaintea
Consiliului de administraţie, guvernul în cauză, dacă n-are deja un reprezentant în
sânul Consiliului de administraţie, va avea dreptul să numească un delegat care să ia
parte la deliberările Consiliului, relative la această afacere. Data când trebuie să aibă
loc aceste discuţii va fi notificată la timp guvernului.

412. Comisiunea de anchetă va fi alcătuită în modul următor:
Fiecare din Membri se obligă să desemneze în cele şase luni care vor urma, de
la punerea în vigoare a prezentului Tratat, trei persoane competente în materie industrială, prima reprezentând pe patroni, a doua reprezentând pe lucrători, şi a treia independentă şi de unii şi de ceilalţi. Toate aceste persoane vor forma o listă de pe care vor
fi aleşi membrii comisiei de anchetă.
Consiliul de administraţie va avea dreptul să verifice titlurile ziselor persoane
şi să refuze, cu majoritate de două treimi din voturile exprimate de reprezentanţii prezenţi, numirea acelora ale căror titluri n-ar satisface prescripţiile prezentului articol.
La cererea Consiliului de administraţie, secretarul general al Societăţii
Naţiunilor va desemna trei persoane alese, respectiv, din fiecare din cele trei categorii
ale listei, pentru a alcătui comisia de anchetă, şi va mai desemna pe una din aceste trei
persoane care să prezideze zisa comisie. Nici una din cele trei persoane astfel
desemnate nu va putea depinde de unul din membrii interesaţi direct în acea plângere.
413. În cazul când o plângere ar fi trimisă, în virtutea articolului 411, înaintea
unei comisii de anchetă, fiecare din Membri, fie că este sau nu direct interesat în acea
plângere, se obligă să pună la dispoziţia comisiei orice informaţie ce ar poseda, privitoare la obiectul plângerii.
414. Comisia de anchetă, după o amănunţită studiere a plângerii, va redacta un
raport în care va consemna constatările sale asupra tuturor punctelor de fapt, care permit să se precizeze însemnătatea contestaţiei, ca şi recomandările ce va crede că trebuie să formuleze privitoare la măsurile de luat pentru a da satisfacţie guvernului
reclamant şi privitor la termenele în care aceste măsuri ar trebui să fie luate.
Acest raport va arăta, de asemenea, la nevoie, sancţiunile de ordin economic
ce comisiunea va crede de cuviinţă să se ia contra guvernului pus în cauză şi a căror
aplicare de către celelalte guverne o crede justificată.
415. Secretarul general al Societăţii Naţiunilor va comunica raportul comisiei
de anchetă, fiecăruia din guvernele interesate în pricină şi va avea grijă de publicare.
Fiecare din guvernele interesate va trebui să notifice secretarului general al
Societăţii Naţiunilor, în termenul de o lună, dacă primeşte sau nu recomandările
cuprinse în raportul comisiei şi, în cazul când nu le primeşte, dacă doreşte să supună
diferendul Curţii permanente de justiţie internaţională a Societăţii Naţiunilor.
416. În cazul când unul din Membri nu ar lua, relativ la o recomandare sau la
un proiect de convenţiune, măsurile prescrise de art. 405, orice alt Membru va avea
dreptul să refere Curţii permanente de justiţie internaţională.
417. Decizia Curţii permanente de justiţie internaţională privitoare la o plângere sau la o chestiune, care i-ar fi fost supusă, conform art. 415 sau 416, nu va fi
susceptibilă de apel.
418. Concluziile sau recomandările eventuale ale comisiei de anchetă vor
putea fi confirmate, amendate sau anulate de Curtea permanentă de justiţie
internaţională, care va trebui, la nevoie, să indice sancţiunile de ordin economic ce va
crede de cuviinţă să ia contra unui guvern vinovat, şi a căror aplicare de către celelalte
guverne o crede justificată.
419. Dacă vreun Membru oarecare nu se conformează în termenul prescris
recomandărilor eventuale, conţinute fie în raportul comisiei de anchetă, fie în decizia
Curţii permanente de justiţie internaţională, orice alt Membru va putea să aplice zisului Membru sancţiunile de ordin economic, declarate, aplicabile, în speţă, prin raportul
comisiei sau prin decizia Curţii.
420. Guvernul vinovat poate, în orice moment, să informeze Consiliul de
administraţie că a luat măsurile necesare pentru a se conforma, fie recomandărilor

comisiei de anchetă, fie acelora conţinute în decizia Curţii permanente de justiţie
internaţională şi poate cere Consiliului să binevoiască a face, prin mijlocirea.
secretarului general al Societăţii Naţiunilor, să se alcătuiască o comisie de anchetă cu
însărcinarea de a verifica spusele sale. În acest caz, se vor aplica stipulaţiunile de la
art. 412,413,414, 415,417 şi 418 şi dacă raportul comisiei de anchetă sau decizia
Curţii permanente de justiţie internaţională sunt favorabile guvernului vinovat,
celelalte guverne vor trebui numai decât să ridice măsurile de ordin economic ce ar fi
luat în contra zisului stat.
Capitolul III
Prescripţiuni generale
421. Membrii îşi iau îndatorirea să aplice convenţiunile la care ei ar fi aderat,
conform stipulaţiilor prezentei Părţi a prezentului Tratat, acelora dintre coloniile sau
posesiunile lor şi acelora dintre protectoratele lor care nu au propriul lor guvern independent, sub următoarele rezerve:
1. Convenţiunea să nu fie inaplicabilă din cauza condiţiilor locale;
2. Modificările, care ar fi trebuincioase pentru adaptarea convenţiunii la
condiţiile locale, să poată fi introduse în această convenţie.
Fiecare Membru va trebui să notifice Biroului Internaţional al Muncii
hotărârea ce-şi propune să ia în ceea ce priveşte fiecare din coloniile sau posesiunile
sale, sau fiecare dintre protectoratele sale care nu se guvernează prin ele înşile.
422. Amendamentele care vor fi adoptate de Conferinţă, cu majoritatea de
două treimi a voturilor exprimate de delegaţii prezenţi pentru prezenta Parte a
prezentului Tratat, vor deveni executorii îndată ce vor fi fost ratificate de Statele ai
căror reprezentanţi alcătuiesc Consiliul Societăţii Naţiunilor şi de trei sferturi din
Membri.
423. Orice chestiune sau dificultate cu privire la interpretarea prezentei Părţi a
prezentului Tratat şi a convenţiilor încheiate ulterior de către Membri în virtutea zisei
Părţi vor fi supuse aprecierii Curţii permanente de justiţie internaţională.
Capitolul IV
Măsuri tranzitorii
424. Prima sesiune a Conferinţei va avea loc în luna octombrie 1919. Locul şi
ordinea de zi a sesiunii sunt hotărâte în anexa alăturată.
Convocarea şi organizarea acestei prime sesiuni se vor face sub îngrijirea
guvernului desemnat în acest scop în anexa sus-menţionată. Guvernul va fi asistat, în
ceea ce priveşte prepararea documentelor, de o comisie internaţională, ai cărei membri
vor fi desemnaţi în aceeaşi anexă.
Cheltuielile acestei prime sesiuni şi ale oricărei sesiuni ulterioare, până când
creditele necesare vor putea fi înscrise în bugetul Societăţii Naţiunilor, exceptând
cheltuielile de deplasare ale delegaţilor şi ale consilierilor tehnici, vor fi repartizate
intre Membri în proporţiunile stabilite pentru Biroul Internaţional al Uniunii Poştale
Universale.
425. Până când Societatea Naţiunilor va fi întocmit toate comunicările care vor
trebui adresate, în virtutea articolelor precedente, secretarului general al Societăţii, ele
vor fi păstrate de Directorul Biroului Internaţional al Muncii, care va încunoştinţa

despre aceasta pe secretarul general.
426. Până la crearea Curţii Permanente de justiţie internaţională, diferendele
care trebuiesc să-i fie supuse ei în virtutea prezentei Părţi a prezentului Tratat vor fi
deferite unui tribunal compus din trei persoane desemnate de Consiliul Societăţii
Naţiunilor.
Secţiunea a II-a
Principii generale
427. Înaltele Părţi Contractante, recunoscând că bunăstarea fizică, morală şi
intelectuală, a muncitorilor salariaţi este de o importanţă esenţială din punct de vedere
internaţional, au stabilit, pentru atingerea acestui înalt scop, organismul permanent
prevăzut la Secţiunea I şi asociat organismului Societăţii Naţiunilor.
Ele recunosc că deosebirea de climă, de moravuri şi de obiceiuri, de
oportunitate economică şi de tradiţiune industrială face să fie greu de atins, în mod
imediat, uniformitatea absolută a condiţiunilor de muncă. Însă, fiind convinse că
munca nu trebuie considerată numai ca un articol de comerţ, ele cred că există metode
şi principii pentru reglementarea condiţiilor de muncă ce ar trebui să caute să aplice
toate comunităţile industriale pe cât le permit împrejurările speciale în care ele ar
putea să se găsească.
Printre aceste metode şi principii, înaltele Părţi Contractante consideră că
următoarele sunt de o importanţă deosebită şi urgentă:
1. Principiul diriguitor expus mai sus că munca nu trebuie considerată numai
ca o marfă sau ca un articol de comerţ.
2. Dreptul de asociaţiune privitor la toate chestiunile care nu sunt contrarii
legilor, atât în ce priveşte pe salariaţi, cât şi pe patroni (employeurs).
3. Plata către muncitori a unui salariu care să le asigure o existenţă
convenabilă, conform trebuinţelor şi împrejurărilor din ţara lor.
4. Adoptarea zilei de 8 ore sau a săptămânii de 48 de ore ca scop ce trebuie
atins pretutindeni unde n-a fost încă obţinut.
5. Adoptarea unui repaus săptămânal de cel puţin 24 de ore, care nu trebuie să
cuprindă Duminica, ori de câte ori va fi cu putinţă.
6. Suprimarea muncii copiilor şi obligaţiunea de a se aduce muncii tinerilor de
ambele sexe limitările necesare pentru a le permite să-şi continue educaţiunea şi să-şi
asigure dezvoltarea fizică.
7. Principiul salariului egal, fără distincţiune de sex pentru o muncă de valoare
egală.
8. Regulile stabilite în fiecare ţară cu privire la condiţiile de muncă vot trebui
să asigure un tratament economic echitabil tuturor muncitorilor care îşi au reşedinţa în
mod legal în acea ţară.
9. Fiecare Stat va trebui să organizeze un serviciu de inspecţiune, care va avea
în sânul său şi femei, în scopul de a asigura aplicarea legilor şi a regulamentelor pentru protecţia muncitorilor.
Fără a proclama că aceste principii şi metode sunt complete sau definitive,
înaltele Părţi Contractante cred că ele pot conduce politica Societăţii Naţiunilor, şi că,
dacă vor fi adoptate de către comunităţile industriale, care sunt Membri ai Societăţii
Naţiunilor, şi dacă vor fi păstrate intacte în practică de către un corp de inspectori
potrivit, ele vor răspândi binefaceri permanente asupra salariaţilor din lumea întreagă.

ANEXA
PRIMA SESIUNE A CONFERINŢEI MUNCII, 1919
Locul Conferinţei va fi Washington.
Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi rugat să convoace conferinţa.
Comitetul internaţional de organizare va fi compus din şapte persoane desemnate, respectiv, de guvernele Statelor Unite, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei,
Belgiei şi Elveţiei. Comitetul va putea, dacă găseşte cu cale, să invite şi pe alţi Membri ca să trimită reprezentanţi în sânul lui.
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aplicarea principiului zilei de opt ore sau săptămânei de 48 de ore;
2. Chestiuni relative la mijloacele de a preveni lipsa de lucru (chomage) şi de
a-i remedia consecinţele;
3. Utilizarea muncii femeilor:
a) înainte sau după ce au născut (inclusiv chestiunea indemnizării
pentru maternitate);
b) în timpul nopţii;
c) La muncile insalubre.
4. Utilizarea muncii copiilor:
a) Etatea cerută pentru a fi admişi la muncă;
b) Munca de noapte;
c) Muncile insalubre.
5. Extensiunea şi aplicarea convenţiunilor internaţionale adoptate la Berna,
în 1906, asupra interzicerii lucrului de noapte pentru femeile care lucrează în industrie şi interzicerea întrebuinţării fosforului alb (galben) în industria chibriturilor.
B. DECLARAŢIA PRIVIND TELURILE ŞI OBIECTIVELE ORGANIZAŢIEI
INTERNAŢIONALE A MUNCII
- Declaraţia de la Philadelphia Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reunită la
Philadelphia în cea de-a 26-a sesiune, adoptă, în această a 10-a zi a lunii mai 1944,
prezenta Declaraţie a ţelurilor şi obiectivelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
precum şi a principiilor din care trebuie să se inspire politica Membrilor săi.
I
Conferinţa afirmă din nou principiile fundamentale pe care este fondată
Organizaţia, şi anume:
a) munca nu este o marfă;
b) libertatea de expresie şi de asociere este o condiţie indispensabilă de
progres;
c) sărăcia, oriunde s-ar afla, reprezintă un pericol pentru prosperitatea tuturor;
d) lupta împotriva lipsurilor trebuie purtată cu energie neobosită în sânul
fiecărei naţiuni şi printr-un efort internaţional continuu şi concertat, în care
reprezentanţii lucrătorilor şi ai celor ce angajează, cooperând pe picior de egalitate cu
reprezentanţii guvernamentali, să participe în mod liber şi democratic la discuţii şi la
luarea deciziilor, în scopul promovării bunăstării comune.

II
Convinsă că experienţa a demonstrat din plin fundamentarea declaraţiei con ţinute în Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform căreia nu se poate
stabili o pace durabilă decât pe baza justiţiei sociale, Conferinţa afirmă că:
a) toţi oamenii, indiferent de rasă, credinţă sau sex, au dreptul de a urmări
propriul progres material şi propria dezvoltare spirituală în condiţii de libertate şi
demnitate, de securitate economică şi bucurându-se de şanse egale;
b) realizarea condiţiilor care să permită obţinerea acestor rezultate trebuie să
constituie ţelul principal al oricărei politici naţionale şi internaţionale;
c) toate programele de acţiune şi măsuri luate pe plan naţional şi internaţional,
în special în domeniul economic şi financiar, trebuie apreciate din acest punct de
vedere şi acceptate numai în măsura în care sunt de natură să favorizeze şi nu să
împiedice realizarea acestui obiectiv fundamental;
d) Organizaţiei Internaţionale a Muncii îi revine misiunea de a examina şi de a
considera, în lumina acestui obiectiv fundamental, în domeniul internaţional, toate
programele de acţiune şi măsurile de ordin economic şi financiar;
e) achitându-se de sarcinile care îi sunt încredinţate, Organizaţia Internaţională
a Muncii, după ce a luat în considerare toţi factorii economici şi financiari pertinenţi,
are calitatea de a include în deciziile şi recomandările sale orice dispoziţie pe care o
consideră potrivită.
III
Conferinţa recunoaşte obligaţia solemnă a Organizaţiei Internaţionale a
Muncii de a sprijini aplicarea, în rândul naţiunilor lumii, a unor programe
corespunzătoare pentru a realiza:
a) folosirea deplină a forţei de muncă şi creşterea nivelului de trai;
b) angajarea lucrătorilor în ocupaţii care să le dea satisfacţia folosirii complete
a capacităţilor şi cunoştinţelor lor, precum şi a contribuţiei lor la bunăstarea comună;
c) pentru atingerea acestui ţel, aplicarea, prin intermediul unor garanţii
corespunzătoare pentru toţi cei interesaţi, a posibilităţilor de pregătire şi a mijloacelor
necesare pentru facilitatea transferurilor de lucrători, inclusiv a migrărilor mâinii de
lucru şi a colonizărilor;
d) posibilitatea participării echitabile a tuturor la roadele progresului în
materie de salarii şi câştiguri, timp de lucru şi alte condiţii de muncă, precum şi un
salariu minim vital pentru toţi cei care muncesc şi au nevoie de o astfel de protecţie;
e) recunoaşterea efectivă a dreptului la negocierea colectivă şi la cooperarea
între patroni şi lucrători pentru ameliorarea continuă a organizării producţiei, precum
şi la colaborarea între lucrători şi patroni în elaborarea şi aplicarea politicii sociale şi
economice;
f) extinderea măsurilor de securitate socială în vederea asigurării unui venit de
bază tuturor celor care au nevoie de o astfel de protecţie, precum şi de îngrijiri
medicale complete;
g) o protecţie corespunzătoare a vieţii şi sănătăţii lucrătorilor din toate
domeniile de activitate;
h) protecţia mamei şi copilului;
i) un nivel corespunzător de alimentaţie, condiţii de locuit şi mijloace de
recreere şi cultură;

j) garantarea şanselor egale în domeniul educativ şi profesional.
IV
Convinsă că folosirea mai completă şi pe scară mai largă a resurselor
productive mondiale, necesară realizării obiectivelor enumerate în prezenta
Declaraţie, poate fi asigurată printr-o acţiune eficientă pe plan Internaţional şi naţional
şi, în special, prin măsuri care să promoveze creşterea producţiei şi a consumului, să
evite fluctuaţiile economice grave, să realizeze progresul economic şi social în
regiunile în care punerea lor în valoare este slab dezvoltată, să asigure o mai mare
stabilitate a preţurilor mondiale la materii prime şi alimente şi să promoveze un
comerţ internaţional de volum ridicat şi constant, Conferinţa asigură totala cooperare
a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu toate organismele Internaţionale cărora le-ar
putea fi încredinţată o parte de responsabilitate în această grandioasă sarcină, ca şi
ameliorarea sănătăţii, educaţiei şi bunăstării tuturor popoarelor.
V
Conferinţa afirmă că principiile enunţate în prezenta Declaraţie sunt pe deplin
aplicabile tuturor popoarelor lumii, şi că, dacă, în ceea ce priveşte modalităţile de
aplicare, trebuie ţinut cont de gradul de dezvoltare socială şi economică al fiecărui
popor, aplicarea lor progresivă în cazul popoarelor încă dependente, precum şi în
cazul celor care au atins stadiul în care se autoguvernează, interesează întreaga lume
civilizată.
C. AMENDAMENTUL ADUS CONSTITUŢIEI O.I.M.,
LA 22 IUNIE 1972
(Decret nr. 329/1973 privind ratificarea unui amendament
la Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii)
Textul instrumentului pentru amendarea Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, adoptat de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în
cursul celei de- a 57-a sesiuni, ţinute la Geneva la 22 iunie 1972.
Articolul 1
În textul Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, aşa cum este actualmente în vigoare, numerele "cincizeci şi şase", "douăzeci şi opt", "optsprezece" şi
"patrusprezece" vor înlocui numerele "patruzeci şi opt", "douăzeci şi patru", "patrusprezece" şi "doisprezece" la paragrafele 1 şi 2 ale articolului 7.
Articolul 2
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului instrument de amendare,
Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii îşi va produce efectele în forma
amendată conform articolului precedent.
Articolul 3
După intrarea în vigoare a prezentului instrument de amendare, directorul

general al Biroului Internaţional al Muncii va stabili textul oficial al Constituţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, aşa cum a fost modificată prin dispoziţiile
acestui instrument de amendare, în două exemplare originale semnate în modul
cuvenit de către el, dintre care unul va fi depus la arhivele Biroului Internaţional al
Muncii, iar celălalt la secretarul general al Naţiunilor Unite, în scopul de a fi
înregistrat conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite. Directorul general va
comunica o copie certificată, conformă cu acest text, fiecăruia dintre statele membre
ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Articolul 4
Două exemplare autentice ale prezentului instrument de amendare vor fi
semnate de către preşedintele conferinţei şi de către directorul general al Biroului
Internaţional al Muncii. Unul dintre exemplare va fi depus la arhivele Biroului
Internaţional al Muncii, iar celălalt la secretarul general al Naţiunilor Unite, în scopul
de a fi înregistrat conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite. Directorul
general va comunica o copie certificată, conformă cu instrumentul, fiecăruia dintre
statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Articolul 5
1. Ratificările sau acceptările formale ale prezentului instrument de amendare
vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care va
informa despre aceasta statele membre ale organizaţiei.
2. Prezentul instrument de amendare va intra în vigoare în condiţiile prevăzute
la articolul 36 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
3. După intrarea în vigoare a prezentului instrument de amendare, directorul
general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica despre aceasta tuturor statelor
membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi secretarului general al Naţiunilor
Unite.
Textul de mai sus este textul autentic al instrumentului pentru amendarea Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat în modul cuvenit de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la cea de-a 57-a sesiune a sa,
care a avut loc la Geneva şi care a fost declarată închisă la 27 iunie 1972.
Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentului instrument de amendare
au egală valabilitate.
D. AMENDAMENTUL ADUS CONSTITUŢIEI O.I.M.
LA 25 IUNIE 1986
(Decret-lege nr. 106/1990 privind ratificarea instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat la Geneva, la 25 iunie 1986)
Instrument de amendare a Constituţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva, de către Consiliul de Administraţie al Biroului
Internaţional al Muncii, şi care s-a întrunit acolo, la 4 iunie 1986, în cea de a 72-a
sesiune a sa,

După ce a hotărât să adopte anumite propuneri de amendare a Constituţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, problema care este cuprinsă la cel de al 7-lea
punct al ordinii de zi a sesiunii,
adoptă, la 25 iunie 1986, instrumentul de mai jos pentru amendarea
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1986.
Articolul 1
Cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului instrument de
amendare, dispoziţiile Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, al cărei text,
actualmente în vigoare, este reprodus în prima parte a anexei prezentului instrument,
vor avea efect în forma amendată, care figurează în cea de a doua parte a amintitei
anexe.
Articolul 2
Două exemplare autentice ale prezentului instrument de amendare vor fi
semnate de către preşedintele Conferinţei şi de către directorul general al Biroului
Internaţional al Muncii. Unul dintre aceste exemplare va fi depus la arhivele Biroului
Internaţional al Muncii, în scopul înregistrării conform dispoziţiilor articolului 102 al
Cartei O.N.U. Directorul general va comunica o copie certificată, conformă cu acest
instrument, fiecăruia dintre membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Articolul 3
1. Ratificările sau acceptările prezentului Instrument de amendare vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care va informa statele
membre ale Organizaţiei despre acest lucru.
2. Prezentul instrument de amendare va intra în vigoare în condiţiile prevăzute
la articolul 36 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
3. După intrarea în vigoare a prezentului instrument, directorul general al
Biroului Internaţional al Muncii va informa toate statele membre ale Organizaţiei
Internaţionale a Muncii şi pe secretarul general O.N.U.

ANEXA
CONSTITUŢIA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII
Dispoziţii în vigoare la 24 iunie 1986
]
Articolul 1
4. Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii poate, de
asemenea, să admită state membre în organizaţie cu majoritatea a 2/3 din voturile
delegaţilor prezenţi la sesiune, inclusiv 2/3 din voturile delegaţilor guvernamentali
(prezenţi şi votanţi). Această admitere va deveni efectivă atunci când guvernul noului
stat membru va fi comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii
acceptarea oficială a obligaţiilor ce decurg din Constituţia Organizaţiei.
Articolul 3
9. Împuternicirile delegaţilor şi ale consilierilor lor tehnici vor fi supuse
verificării Conferinţei care va putea, printr-o majoritate de 2/3 din voturile exprimate
(de către delegaţii prezenţi), să refuze să admită orice delegat sau orice consilier
tehnic pe care-l va considera ca nefiind desemnat în conformitate cu termenii
prezentului articol.
Articolul 6
Orice schimbare a sediului Biroului Internaţional al Muncii va fi hotărâtă de
către Conferinţă, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate (de către delegaţii
prezenţi).
Articolul 7
1. Consiliul de Administraţie va fi compus din 56 de persoane:
- 28 reprezentând guvernele; ,
- 14 reprezentând pe cei ce angajează, şi
- 14 reprezentând lucrătorii.
2. Din cele 28 de persoane care reprezintă guvernele, 10 vor fi numite de către
Statele membre a căror importanţă industrială este cea mai mare, şi 18 vor fi numite
de către Statele membre desemnate în acest scop de către delegaţii guvernamentali la
Conferinţă, excluşi fiind delegaţii celor 10 state membre sus- menţionate.
3. Consiliul de Administraţie va stabili, de fiecare dată când-va fi cazul, care
sunt statele membre care au importanţa industrială cea mai mare şi va stabili reglementări pentru asigurarea examinării imparţiale de către Comitet a tuturor problemelor referitoare la desemnarea statelor membre care au importanţa industrială cea
mai mare, înainte de a se fi luat o decizie în această privinţă de către Consiliul de
Administraţie. Orice apel formulat de către un stat membru contra declaraţiei Consiliului de Administraţie, care stabileşte care sunt statele membre cu cea mai mare
importanţă industrială, va fi soluţionat de către Conferinţă, iar un apel adresat în
faţa Conferinţei nu va suspenda aplicarea declaraţiei atâta timp cât Conferinţa nu se
va fi pronunţat.
4. Persoanele care reprezintă pe cei ce angajează şi persoanele care
reprezintă pe lucrători vor fi alese, respectiv, de către delegaţii celor ce angajează şi
delegaţii lucrătorilor la Conferinţă.
5. Consiliul va fi reînnoit din 3 în 3 ani. Dacă, pentru un motiv oarecare,

alegerile în Consiliul de Administraţie nu au loc la expirarea acestei perioade,
Consiliul de Administraţie va rămâne în funcţiune, până când se va proceda la aceste
alegeri.
6. Modul de ocupare a posturilor vacante, desemnarea supleanţilor şi
celelalte probleme de aceeaşi natură vor putea fi reglementate de către Consiliu, sub
rezerva aprobării de către Conferinţă.
7. Consiliul de Administraţie va alege, în cadrul său, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Dintre aceste 3 persoane, una va fi persoana care va reprezenta guvernul,
iar celelalte două persoane vor reprezenta pe cei ce angajează şi pe lucrători.
8. Consiliul de Administraţie va stabili un regulament al său şi se va întruni la
perioade pe care le va fixa el însuşi. O sesiune specială va trebui să aibă loc de fiecare dată când 16 persoane care fac parte din Consiliu vor fi formulat o cerere scrisă
în acest scop.
Articolul 8
1. În fruntea Biroului Internaţional al Muncii va fi un director general; el va fi
desemnat de către Consiliul de Administraţie de la care va primi instrucţiuni, şi faţă
de care va fi responsabil de bunul mers al Biroului, precum şi de executarea tuturor
celorlalte sarcini care ar fi putut să-i fie încredinţate.
2. Directorul general, sau supleantul său, vor asista la toate şedinţele
Consiliului de Administraţie.
Articolul 13
2.....
c) dispoziţiile referitoare la aprobarea bugetului Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, precum şi la conţinutul şi acoperirea contribuţiilor vor fi hotărâte de către
Conferinţă cu o majoritate de 2/3 din voturile emise de către delegaţii prezenţi şi vor
stipula că bugetul şi aranjamentele privind repartizarea cheltuielilor între statele
membre ale Organizaţiei vor fi aprobate de o comisie de reprezentanţi guvernamentali.
4. Un stat membru al Organizaţiei, care a întârziat cu plata contribuţiei sale
pentru cheltuielile Organizaţiei, nu poate participa la vot la Conferinţă, la Consiliul
de Administraţie sau în oricare comisie sau la alegerea de membri în Consiliul de
Administraţie, dacă suma arieratelor sale este egală sau superioară contribuţiei
datorate de el pentru cei 2 ani precedenţi încheiaţi; Conferinţa poate, totuşi,
printr-un vot cu majoritatea a 2/3 din voturile emise de către delegaţii prezenţi, să
autorizeze acest stat membru să participe la vot, dacă constată că acest lucru se
datorează unor circumstanţe independente de voinţa sa.
Articolul 16
2. Problemele faţă de care au existat opoziţii vor rămâne, totuşi, incluse pe
ordinea de zi, dacă Conferinţa decide astfel, cu majoritatea de 2/3 din voturile exprimate de către delegaţii prezenţi.
3. Orice problemă în legătură cu care Conferinţa hotărăşte, cu aceeaşi
majoritate de 2/3, că trebuie examinată (în alt mod decât cel prevăzut în alineatul
precedent), va fi inclusă pe ordinea de zi a sesiunii următoare.
Articolul 17

2. Simpla majoritate a voturilor exprimate (de către statele membre prezente
la Conferinţă) va hotărî în toate cazurile unde o majoritate mai puternică nu este în
mod expres prevăzută prin alte articole ale prezentei Constituţii sau prin orice convenţie sau alt instrument care conferă puteri Conferinţei sau prin aranjamente financiare sau bugetare adoptate în virtutea articolului 13.
3. Nici un vot nu se dobândeşte dacă numărul de voturi exprimate este
inferior jumătăţii numărului delegaţilor prezenţi la sesiune.
Articolul 19
2. În cele două cazuri, pentru ca o convenţie sau o recomandare să fie
adoptate la votul final de către Conferinţă, este necesară o majoritate de 2/3 (din
voturile delegaţilor prezenţi).
Articolul 21
1. Orice proiect care, în scrutinul final de ansamblu, nu va obţine majoritatea
de 2/3 din voturile exprimate (de către statele membre prezente) poate face obiectul
unei convenţii speciale între aceste state membre ale Organizaţiei care au această
dorinţă.
Articolul 36
1. Amendamentele la prezenta Constituţie, adoptate de către Conferinţă cu
majoritatea de 2/3 din voturile (emise de către delegaţii prezenţi), vor intra în vigoare
atunci când vor fi fost ratificate sau acceptate de către 2/3 din statele membre ale
Organizaţiei (cuprinzând 5 din cele 10 state membre reprezentate în Consiliul de
Administraţie, în calitate de state membre cu importanţa industrială cea mai mare, în
conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 ale articolului 7 al prezentei Constituţii).
Dispoziţii amendate*
Articolul 1
4. Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii poate, de
asemenea, să admită state membre ale organizaţiei cu majoritatea de 2/3 din
delegaţii prezenţi la sesiune, inclusiv 2/3 din delegaţii guvernamentali care au luat
parte la vot. Această admitere va deveni efectivă atunci când guvernul noului stat
membru va fi comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii
acceptarea oficială a obligaţiilor ce decurg din Constituţia Organizaţiei.
Articolul 3
9. Împuternicirile delegaţilor şi ale consilierilor lor tehnici vor fi supuse
verificării Conferinţei care va putea, printr- o majoritate de 2/3 din voturile
exprimate, să refuze să admită orice delegat sau orice consilier tehnic pe care- l va
considera ca nefiind desemnat în conformitate cu termenii prezentului articol.
Articolul 6
*

La data publicării cărţii, dispoziţiile nu au intrat în vigoare.

Orice schimbare a sediului Biroului Internaţional al Muncii va fi hotărâtă de
către Conferinţă, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.
Articolul 7
1. Consiliul de Administraţie va cuprinde 112 locuri:
- 56 rezervate persoanelor care reprezintă guvernele;
- 28 rezervate persoanelor care reprezintă pe cei ce angajează;
- 28 rezervate persoanelor care reprezintă lucrătorii.
2. El va trebui să fie compus astfel încât să fie cât mai reprezentativ posibil,
ţinând cont de diferitele interese geografice, economice şi sociale în cadrul celor 3
grupe care îl constituie, fără, totuşi, a se aduce atingere autonomiei recunoscute a
acestor grupuri.
3. Pentru a satisface exigenţele definite la paragraful 2 al prezentului articol
şi a asigura continuitatea lucrărilor, 54 din 56 de posturi rezervate reprezentanţilor
guvernamentali vor fi atribuite după cum urmează:
a) Ele vor fi repartizate între 4 regiuni geografice (Africa, America, Asia şi
Europa), a căror delimitare va face, dacă este cazul, obiectul distribuirii prin acord
mutual al tuturor guvernelor interesate. Fiecăreia dintre aceste regiuni i se va atribui
un număr de posturi care va ţine cont în proporţie egală de numărul statelor membre
pe care le cuprinde, de importanţa populaţiei lor şi a activităţilor economice
măsurate prin indici adecvaţi:
- produsul naţional brut sau contribuţia la bugetul organizaţiei – fiind înţeles
că nici una dintre ele nu va putea dispune de mai puţin de 12 posturi şi nici mai mult
de 15 posturi. Pentru aplicarea prezentului alineat, repartiţia iniţială a posturilor va
fi următoarea: Africa 13 posturi, America 12 posturi, Asia şi Europa 15 şi 14 posturi,
prin rotaţie.
b) Cu ocazia Conferinţei Internaţionale a Muncii, delegaţii guvernamentali ai
Statelor membre care aparţin diferitelor regiuni vizate la alineatul a) de mai sus, sau
cărora le sunt ataşate prin acord mutual sau sunt invitate la Conferinţa regională
corespunzătoare, în condiţiile prevăzute la paragraful 4 de mai jos, vor forma colegii
electorale însărcinate cu desemnarea statelor membre chemate să ocupe locurile care
revin fiecăreia dintre respectivele regiuni. Se înţelege că delegaţii guvernamentali ai
Statelor din Europa Occidentală şi delegaţii guvernamentali ai Statelor socialiste din
Europa de est vor forma colegii electorale separate. Ei vor cădea de acord pentru a
repartiza între ei posturile care revin regiunii şi vor desemna separat pe reprezentanţii lor în Consiliul de Administraţie.
i) Atunci când particularităţile unei regiuni o cer, guvernele acestei
regiuni vor putea să convină pentru a se subdiviza pe o bază subregională
pentru a desemna separat statele membre chemare să ocupe posturile care
revin subregiunii.
şi) Desemnările vor fi comunicate la Colegiul delegaţilor
guvernamentali ai Conferinţei pentru a proclama rezultatele.
Dacă, într-o regiune sau o subregiune, operaţiile elector ale sau rezultatele
lor fac obiectul unor contestaţii care nu pot fi reglementate la aceste niveluri,
Colegiul delegaţilor guvernamentali ai Conferinţei va decide în cadrul dispoziţiilor
existente în protocolul aplicabil.
c) Fiecare colegiu electoral va trebui să ia dispoziţiile necesare pentru ca un
număr substanţial de state membre desemnate pentru a ocupa posturile destinate

acestei regiuni să fie alese pe baza importanţei populaţiei lor şi pentru ca să asigure
o repartiţie geografică echitabilă, luând în consideraţie alţi factori ca activităţile
economice ale statelor membre interesate, în funcţie de caracteristicile proprii
regiunii. Modalităţile de punere în aplicare a acestor principii, vor fi precizate
într- un protocol convenit între guvernele care fac parte din colegiul electoral, care va
fi depus la directorul general al Biroului Internaţional al Muncii.
4. Fiecare dintre cele 2 posturi care rămân va fi atribuit pe rând Africii şi
Americii, pe de o parte, şi Asiei şi Europei, pe de altă parte, pentru a permite
fiecăreia dintre aceste regiuni să asigure, în condiţii de nediscriminare participarea
la procesul electoral al Statelor membre care, geografic, fac parte din aceasta sau îi
sunt ataşate la conferinţa regională corespunzătoare, dar nu sunt încă acoperite nici
prin protocolul acestei regiuni, nici prin altul, ştiindu-se că amintitele state nu vor
putea să beneficieze de un tratament privilegiat în raport cu statele comparabile ale
regiunii. Atunci când postul adiţional nu este utilizat după dispoziţiile care preced, el
va fi ocupat de către regiunea interesată în lumina dispoziţiilor protocolului său.
5. Persoanele care reprezintă pe cei ce angajează şi persoanele care
reprezintă lucrătorii vor fi alese de către delegaţii celor ce angajează şi delegaţii
lucrătorilor la conferinţă.
6. Consiliul va fi reînnoit la fiecare 3 ani. Dacă, pentru un motiv oarecare,
alegerile în Consiliul de Administraţie nu au loc la expirarea acestei perioade,
Consiliul de Administraţie, va rămâne în funcţiune până când se va proceda la aceste
alegeri.
7. Modul de ocupare a posturilor vacante, desemnarea supleanţilor şi
celelalte probleme de aceeaşi natură vor putea fi reglementate de către Consiliu sub
rezerva aprobării de către Conferinţă.
8. Consiliul de Administraţie va alege un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Dintre aceste trei persoane, una va fi persoana care va reprezenta guvernul şi celelalte
două vor fi persoanele care reprezintă, respectiv, pe cei ce angajează şi pe lucrători.
9. Consiliul de Administraţie va stabili regulamentul său, şi se va întruni la
perioade pe care le va fixa el însuşi. O sesiune specială va avea loc de fiecare dată
când 32 persoane care fac parte din Consiliu vor fi formulat o cerere scrisă în acest
scop.
Articolul 8
1. În fruntea Biroului Internaţional al Muncii va fi un director general; el va fi
numit de către Consiliul de Administraţie, care va supune această numire aprobării
Conferinţei Internaţionale a Muncii.
2. Directorul general va primi instrucţiuni din partea Consiliului de
Administraţie şi va fi răspunzător faţă de acesta din urmă pentru bunul mers al
Biroului, precum şi pentru executarea tuturor celorlalte sarcini care ar fi putut să- i
fie încredinţate.
3. Directorul general, sau supleantul său, vor asista la toate şedinţele
Consiliului de Administraţie.
Articolul 13
2...
c) dispoziţiile referitoare la aprobarea bugetului Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, precum şi la conţinutul şi acoperirea contribuţiilor, vor fi hotărâte de către

Conferinţă cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate şi vor stipula ca bugetul şi
aranjamentele privind repartizarea cheltuielilor între statele membre ale Organizaţiei
vor fi aprobate de către o comisie de reprezentanţi guvernamentali.
4. Un stat membru al organizaţiei, care a întârziat cu plata contribuţiei pentru
cheltuielile Organizaţiei, nu poate participa la vot în cadrul Conferinţei, al Consiliului de Administraţie sau în oricare comisie, nici la alegerile de membri în Consiliul de
Administraţie, dacă suma arieratelor sale este egală sau superioară contribuţiei
datorate de el pentru cei 2 ani precedenţi încheiaţi. Conferinţa poate, totuşi, printr-un vot cu majoritatea a 2/3 din voturile exprimate; să autorizeze acest stat membru
să participe la vot, dacă ea constată că acest lucru se datorează unor circumstanţe
independente de voinţa sa.
Articolul 16
2. Problemele faţă de care au existat opoziţii vor rămâne, totuşi, incluse pe
ordinea de zi, dacă Conferinţa decide astfel, cu majoritatea de 2/3 din voturile
exprimate.
3. Orice problemă, în legătură cu care Conferinţa hotărăşte, cu aceeaşi
majoritate de 2/3 din voturile exprimate, că trebuie examinată (în alt mod decât cel
prevăzut în alineatul precedent), va fi inclusă pe ordinea de zi a sesiunii următoare.
Articolul 17
2. Simpla majoritate a voturilor exprimate (afirmativ sau negativ) va hotărî în
toate cazurile unde o majoritate mai puternică nu este expres prevăzută prin alte
articole ale prezentei Constituţii sau prin orice convenţie sau alt instrument care
conferă puteri Conferinţei sau prin aranjamente financiare sau bugetare adoptate în
virtutea articolului 13.
3. În cazurile în care Constituţia prevede o majoritate simplă a voturilor,
această majoritate nu va decide decât dacă ea numără cel puţin 1/4 din delegaţii
prezenţi la sesiunea Conferinţei. În cazul în care Constituţia prevede o majoritate de
2/3 din voturi, această majoritate nu va decide decât dacă ea numără cel puţin 1/3
din delegaţii prezenţi la sesiune; în cazul în care Constituţia prevede o majoritate de
3/4, această majoritate nu va decide decât dacă se numără cel puţin 3/8 din delegaţii
prezenţi la sesiune.
4. Nu se va considera drept dobândit un vot, decât dacă, cel puţin 1/2 din
numărul delegaţilor prezenţi la sesiune, şi care au dreptul de vot, au participat la
votare.
Articolul 19
2. În cele două cazuri, pentru ca o convenţie sau o recomandare să fie
adoptată la votul final de către Conferinţă, este necesară o majoritate de 2/3 din
voturile exprimate.
Articolul 21
1. Orice proiect care, în scrutinul final pe ansamblu, nu va obţine majoritatea
de 2/3 din voturile exprimate, poate face obiectul unei Convenţii speciale între aceste
state membre ale Organizaţiei care au această dorinţă.
Articolul 36

1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol,
amendamentele la prezenta Constituţie, adoptate de către Conferinţă cu majoritate de
2/3 din voturile exprimate, vor intra în vigoare când vor fi fost ratificate sau
acceptate de către 2/3 din statele membre ale Organizaţiei.
2. În cazul în care un amendament priveşte:
i) obiectivele fundamentale ale organizaţiei, enunţate în preambulul
Constituţiei şi în Declaraţia referitoare la scopurile şi obiectivele
Organizaţiei anexate la amintita Constituţie (Preambulul, articolul
1, Anexa);
şi) structura permanentă a organizaţiei, compoziţia şi funcţiile
organelor sale colegiale, numirea şi responsabilităţile directorului
general, aşa cum sunt enunţate în Constituţie (articolul 1, articolul
2, articolul 3, articolul 4, articolul 7, articolul 8, articolul 17);
iii) dispoziţiile constituţionale referitoare la convenţiile şi
recomandările internaţionale din domeniul muncii (articolele 19 la
35, articolul 37);
iv) dispoziţiile prezentului articol: acest amendament nu va fi
considerat ca adoptat decât dacă obţine 3/4 din voturile
exprimate; el nu va intra în vigoare decât atunci când va fi
ratificat sau acceptat de către 3/4 din statele membre ale
Organizaţiei.
Textul care precede este textul autentic al instrumentului de amendare a
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1986, oficial adoptat de către
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la cea de a 72-a sesiune
a sa, care a avut loc la Geneva, şi care a fost declarată închisă la 25 iunie 1986.

Partea a III-a
CONVENŢIILE O.I.M.
RATIFICATE DE ROMÂNIA

1921
LEGEA pentru ratificarea proiectelor de convenţii şi a recomandărilor adoptate
de Conferinţa Internaţională a Muncii în prima sesiune anuală, ţinută la
Washington între 29 Octomvrie şi 29 Noemvrie 1919*
Se aprobă următoarele proiecte de convenţiuni şi recomandări adoptate de
Conferinţa Internaţională a Muncii, în prima ei sesiune anuală, ţinută la Washington,
între 29 Octomvrie şi 29 Noemvrie 1919:
1. Proiect de convenţie tinzând să mărginească la 8 ore pe zi şi la 48 ore pe
săptămână numărul orelor de muncă în stabilimentele industriale.
II. Proiect de convenţie privitor la lipsa de lucru;
1) Recomandare privitoare la lipsa de lucru;
2) Recomandare privitoare la reciprocitatea tratamentului lucrătorilor străini.
III. Proiect de convenţie privitor la întrebuinţarea femeilor înainte şi după
naştere;
1) Proiect de convenţie privitor la lucrul de noapte al femeilor.
IV. Proiect de convenţie hotărând minimum de vârstă pentru admiterea
copiilor în muncile industriale:
1) Proiect de convenţie privitor la munca de noapte a copiilor în industrie.
V. Recomandare privitoare la prevenirea antraxului;
1) Recomandare privitoare la ocrotirea femeilor şi copiilor contra
saturnismului (intoxicare prin plumb):
2) Recomandare privitoare la aplicarea Convenţiei internaţionale adoptate la
Berna, în 1906, asupra interzicerii întrebuinţării fosforului alb (fosfor galben) în
industria chibriturilor:
3) Recomandare privitoare la înfiinţarea unui serviciu public de igienă.
Convenţia nr. 1/1919 privind durata muncii
(Proiect de convenţie tinzând să limiteze la opt ore pe zi şi la patruzeci şi opt pe
săptămână numărul orelor de lucru în stabilimentele industriale**).
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor Unite ale Americii, la 29
Octombrie 1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la aplicarea principiului
zilei de opt ore sau al săptămânii de patruzeci şi opt ore, chestiune formând primul
punct din ordinea de zi a sesiunii Conferinţei ţinute la Washington,
După ce a hotărât ca aceaste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect
de convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie ce urmează a fi ratificat de Membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii relative la muncă a Tratatului de
la Versailles din 28 Iunie 1919, a Tratatului de la Saint-Germain din 10 Septemvrie
1919:
*

Votată de Adunarea Deputaţilor la 28 Martie 1921, iar de Senat la 15 aprilie 1921. Promulgată cu
Decretul nr. 1990 din 9 mai 1921 şi publicată în "Monitorul Oficial" nr. 34 din 17 mai 1921.
**
Transpus în art. 34-47 din Legea pentru ocrotirea muncii minorilor şi femeilor şi pentru
reglementarea duratei muncii; din 13 Aprilie 1928.

Articolul 1
Pentru aplicarea prezentei convenţii vor fi considerate în special ca
"stabilimente industriale":
a) minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţite,
reparate, decorate, isprăvite, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile suferă o
transformare, cuprinzându-se aici şi construcţia vaselor, industriile de dărâmare de
materiale, precum şi producerea, transformarea şi transmiterea forţei motrice în
general şi a electricităţii;
c) construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau dărâmarea
oricăror clădiri şi edificii, căi ferate, tramvaie, porturi, docuri, zăgazuri, canaluri,
instalaţii pentru navigaţia interioară, drumuri, tuneluri, poduri, viaducte, canaluri de
scurgere colectoare, canaluri de scurgere ordinare, puţuri, instalaţii telegrafice sau
telefonice, instalaţii electrice, uzine de gaz, de distribuţia apei sau alte lucrări de
construcţie, precum şi lucrările de pregătire şi de aşezare a fundamentului, precedând
lucrările de mai sus;
d) transportul persoanelor sau al mărfurilor cu cărăuşi, pe cale ferată, sau pe
căi maritime ori fluviale, precum şi manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri, şantiere
şi antrepozite, exceptându-se transportul cu mâna.
2. Perscripţiunile relative la transportul pe căi maritime sau fluviale vor fi
fixate de o Conferinţă specială asupra muncii marinarilor şi luntraşilor.
3. În fiecare ţară, autoritatea competentă va hotărî linia de demarcaţie între
industrie, pe de o parte, comerţ şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
În toate stabilimentele industriale, publice sau private, sau în dependentele lor,
de orice natură ar fi, exceptându-se acelea în care sunt întrebuinţaţi numai membrii
aceleiaşi familii, durata muncii personalului nu va putea trece de opt ore pe zi şi
patruzeci şi opt de ore pe săptămână, afară de excepţiunile prevăzute mai jos:
a) Dispoziţiunile din prezenta convenţie nu se aplică persoanelor care ocupă
un post de supraveghere sau de conducere, ori un post de încredere;
b) Când, în virtutea unei legi, a unui obicei sau a convenţiilor dintre
organizaţiile patronale şi muncitoreşti (sau, în lipsa unor astfel de organizaţii, între
reprezentanţii patronilor şi ai muncitorilor), durata muncii în una sau în mai multe zile
din săptămână este mai mică de opt ore, un act al autorităţii competente sau o
convenţie între organizaţiile sau reprezentanţii sus-citaţi ai celor interesaţi poate să
autorizeze depăşirea limitei de opt ore în celelalte zile ale săptămânii. Depăşirea
prevăzută de prezentul paragraf nu va putea fi niciodată mai mare de o oră pe zi;
c) Când lucrările se efectuează pe echipe, durata muncii va putea fi prelungită
peste opt ore pe zi şi patruzeci şi opt ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de
lucru, calculată pe o perioadă de trei săptămâni, sau mai puţin, să nu depăşească opt
ore pe zi sau patruzeci şi opt ore pe săptămână.
Articolul 3
Limita orelor de lucru, prevăzută la act. 2, va putea fi depăşită în caz de
accident întâmplat sau iminent, sau în caz când sunt de efectuat lucrări urgente la
maşini şi la utilaje, ori în caz de forţă majoră, dar numai în măsura necesară pentru a
evita pricinuirea vreunei tulburări serioase în mersul normal al stabilimentului.

Articolul 4
Limita orelor de lucru, prevăzută la act. 2, va putea fi depăşită în lucrările a
căror funcţionare neîntreruptă, din cauza naturii lucrărilor trebuie să fie asigurată prin
echipe succesive, cu condiţia ca orele de lucru să nu depăşească în medie cincizeci şi
şase pe săptămână. Acest regim nu va influenţa concediile care pot fi asigurate
muncitorilor prin legile naţionale, sub formă de compensaţie pentru ziua de repauz
săptămânal.
Articolul 5
1. În cazuri excepţionale, când limitele fixate la act. 2 vor fi recunoscute ca
inaplicabile şi numai în aceste cazuri, prin convenţiuni, între organizaţiile muncitoreşti
şi cele patronale, se va putea stabili, pentru o perioadă mai îndelungată, un tablou,
regulând durata zilnică a lucrului, cu condiţiunea însă ca guvernul, căruia ele trebuie
comunicate, să transforme stipulaţiile lor în regulamente.
2. Durata mijlocie a lucrului, calculată pe numărul de săptămâni, hotărât, prin
tablou, nu va putea în nici un caz să depăşească 48 de ore pe săptămână.
Articolul 6
1. Regulamentele alcătuite de autoritatea publică vor hotărî pe industrie sau
profesiune:
a) derogările permanente ce se vor putea admite pentru lucrările pregătitoare
sau complimentare, care trebuiesc să fie negreşit executate peste limita hotărâtă pentru
lucrul obişnuit al întreprinderii, sau pentru anumite categorii de persoane a căror
muncă este în special intermitentă;
b) derogările temporare ce se vor admite pentru a îngădui întreprinderilor să
facă faţă creşterilor extraordinare de lucru.
2. Aceste regulamente trebuiesc să fie alcătuite după consultarea organizaţiilor
patronale şi muncitoreşti interesate, acolo unde există. Ele vor determina maximum de
ore suplimentare ce pot fi autorizate în fiecare caz. Salariul pentru aceste ore suplimentare va fi mărit cu, cel puţin 25 la sută faţă de salariu normal.
Articolul 7
1. Fiecare guvern va comunica Biroului Internaţional al Muncii:
a) o listă de lucrări clasificate ca având o funcţionare în mod necesar
neîntreruptă în sensul act. 4;
b) informaţii complete asupra practicării acordurilor prevăzute la art. 5;
c) informaţii complete asupra dispoziţiilor regulamentare fixate în virtutea
art. 6 şi asupra aplicării lor.
2. Biroul Internaţional al Muncii va prezenta Conferinţei Generale a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în fiecare an, un raport asupra acestui subiect.
Articolul 8
1. Spre a înlesni aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, fiecare patron va
trebui:
a) să facă cunoscute, prin afişe, aşezate la vedere în stabilimentul său, sau în
orice alt loc potrivit, sau prin orice alt mod încuviinţat de guvern, orele la
care începe şi sfârşeşte lucrul, sau dacă lucrul se face pe echipe, orele la
care începe şi sfârşeşte rândul fiecărei echipe. Orele vor fi fixate în aşa fel
ca să nu depăşească limitele prevăzute prin prezenta convenţie şi, o dată
aduse la cunoştinţă, nu vor putea fi modificate decât în modul şi forma
avizului, aprobate de guvern;

b) să facă cunoscut, în acest chip, repauzurile acordate în timpul duratei
lucrului şi considerate ca nefăcând parte din orele de lucru;
c) să înscrie într-un registru, după modul admis de legislaţia fiecărei ţări sau
de un regulament al autorităţii competente, toate orele suplimentare făcute
în virtutea art. 3 şi 6 din prezenta convenţie.
2. Va fi considerată ca ilegală întrebuinţarea unei persoane în afară de orele
fixate în virtutea paragrafului a) sau în timpul orelor fixate în virtutea paragrafului b).
Articolele 9-13
Modificări în aplicarea convenţiei în ce priveşte Japonia, India britanică,
China, Persia, Siamul, Grecia şi România.
Articolul 14
Dispoziţiile prezentei convenţii pot fi suspendate în oricare ţară prin ordin al
guvernului, în caz de război sau în caz de evenimente care prezintă un pericol pentru
securitatea naţională.
Articolul 15
Ratificări: dispoziţie finală tip1.
Articolul 16
Declaraţii de aplicare în teritoriile ne metropolitane2.
Articolele 17-18
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea
lor.
Articolul 19
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel târziu 1
iulie 1928.
Articolul 20
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip1.
Articolul 21
Examen în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip1.
Articolul 22
Texte având valoare: dispoziţie finală tip1.
Convenţia nr. 2/1919 privind şomajul
(Proiect de convenţie privitor la lipsa de lucru*)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor-Unite ale Americei, la 29
Octombrie 1919,
1

De văzut Anexa 1.
De văzut Anexa II.
*
Transpus în Legea pentru organizarea plasării din 30 Septembrie 1921.
2

După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la mijloacele de
prevenire a lipsei de lucru şi de îndreptare a urmărilor sale, chestiunea formând al
doilea punct din ordinea de zi a Conferinţei ţinută la Washington, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect
de convenţie Internaţională,
adoptă proiectul de convenţie ce urmează a fi ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii relative la muncă a
Tratatului de la Versailles, din 28 iunie 1919, şi a Tratatului de la Saint-Germain, din
10 Septembrie 1919:
Articolul 1
Fiecare Membru, care ratifică prezenta convenţie, va comunica Biroului Internaţional al Muncii, la intervale cât mai scurte posibil şi care nu va trebui să
depăşească 3 luni, orice informaţie disponibilă, statistică sau de altfel, privitoare la
lipsa de lucru, precum şi toate informaţiile asupra măsurilor luate sau ce se va lua în
vederea luptei contra lipsei de lucru. Ori de câte ori va fi posibil, informaţiile vor
trebui să fie culese în aşa fel încât comunicarea să se poată face în cele trei luni care
urmează perioadei la care se raporta.
Articolul 2
1. Fiecare Membru, care ratifică prezenta convenţie, va trebui să înfiinţeze un
sistem de birouri publice de plasare gratuită, pus sub controlul unei autorităţi centrale,
vor numi comitete, care vor trebui să cuprindă reprezentanţi ai patronilor şi ai lucrătorilor, şi care vor fi consultate în tot ce priveşte funcţionarea acestor birouri.
2. În cazul când există birouri gratuite, publice şi private, se vor lua măsuri
pentru a se coordona operaţiile acestor birouri după un plan naţional.
3. Funcţionarea diferitelor sisteme naţionale va fi coordonată de către Biroul
Internaţional al Muncii, de acord cu ţările interesate.
Articolul 3
Membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care vor ratifica prezenta convenţie, şi care au stabilit un sistem de asigurare contra lipsei de lucru, vor trebui ca, în
condiţiile hotărâte de comun acord între Membrii interesaţi, să ia dispoziţiuni care să
îngăduie lucrătorilor, aparţinând unuia din aceşti Membri şi lucrând pe teritoriul altuia, de a primi indemnităţi de asigurare egale cu acele luate de către lucrătorii care
aparţin celui de al doilea Membru.
Articolul 4
Ratificări: dispoziţii fin ale tip1.
Articolul 5
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane2.
Articolele 6 şi 7
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a trei ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care s-a înregistrat ratificarea lor.
Articolul 8
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel târziu la
1
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1 iulie 1921.
Articolul 9
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip asupra denunţării1.
Articolul 10
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţii finale tip1.
Articolul 11
Texte având valoare: dispoziţie finală tip1.
Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii
(Proiect de convenţie privitor la întrebuinţarea femeilor înainte şi după facere*)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor Unite ale Americei, la 29
Octombrie 1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la "întrebuinţarea
femeilor înainte şi după facere (cuprinzându-se şi chestiunea indemnităţii de
maternitate)", chestiune cuprinsă la punctul trei din ordinea de zi a sesiunii
Conferinţei ţinute la Washington, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub formă de proiect de
convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie, ce urmează a fi ratificat de Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor din Partea relativă la
muncă a Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, şi a Tratatului de la
Saint-Germain, din 10 Septembrie 1919.
Articolul 1
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii vor fi considerate, în special, ca
"stabilimente industriale":
a) Minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) Industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţite,
reparate, decorate, isprăvite, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile
suferă o transformare, cuprinzându-se aici şi construcţia vaselor,
industriilor de dărâmare de material, precum şi producerea, transformarea
şi transmiterea forţei motrice, în general, şi a electricităţii;
c) Construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau
dărâmarea oricăror clădiri, edificii, căi ferate, tramvaye, porturi, docuri,
zăgazuri, canaluri, instalaţii pentru navigaţia interioară, drumuri, tuneluri,
păduri, viaducte, canaluri de scurgere colectoare, canaluri de scurgere
ordinare, puţuri, instalaţii telegrafice sau telefonice, instalaţii electrice,
uzine de gaz, de distribuţia apei, sau alte lucrări de construcţie, precum şi
lucrările de pregătire şi de aşezare a fundamentului, precedând lucrările de
1
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mai sus;
d) Transportul persoanelor sau al mărfurilor cu cărăuşi, pe calea ferată, pe căi
maritime ori fluviale, precum şi manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri,
şantiere şi antrepozite, exceptându-se transportul cu mâna.
2. Pentru aplicarea prezentei convenţii, va fi considerat ca "stabiliment comercial" orice loc destinat vânzării mărfurilor sau oricărei operaţiuni comerciale.
3. În fiecare ţară, autoritatea competentă va hotărî linia de demarcaţie între
industrie şi comerţ, pe de o parte, şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "femeie" înseamnă orice
persoană de sex feminin, de orice vârstă sau naţionalitate, căsătorită sau nu, şi
termenul "copil" înseamnă orice copil, legitim sau nu.
Articolul 3
În toate stabilimentele industriale sau comerciale, publice sau private, ori în
anexele lor, exceptându-se stabilimentele unde sunt întrebuinţaţi numai membrii aceleaşi famili, o femeie:
a) nu va fi autorizată să lucreze timp de 6 săptămâni după facere;
b) va avea dreptul să părăsească lucrul, prezentând un certificat medical,
constatator că naşterea va avea loc probabil într-un interval de şase
săptămâni;
c) va primi în tot timpul lipsei sale, în virtutea paragrafelor a) şi b), o
indemnitate suficientă pentru întreţinerea ei şi a copilului său, în bune
condiţiuni igienice; această indemnitate, a cărei mărime exactă va fi
hotărâtă de autoritatea competentă a fiecărei ţări, se va lua din fondurile
publice sau va fi procurată printr-un sistem de asigurare. Pe lângă aceasta,
ea va avea drept la îngrijirea gratuită a unui medic sau unei moaşe. Nici o
greşeală din partea medicului sau moaşei, în determinarea datei naşterii, nu
va putea împiedeca ca o femeie să-şi primească indemnitatea la care are
drept, începând de la data certificatului medical până la aceea când are loc
naşterea;
d) va avea drept în toate cazurile, dacă ea îşi alăptează copilul, la două
repauzuri de câte o jumătate de oră în acest scop.
Articolul 4
În caz când o femeie lipseşte de la lucru, în baza paragrafelor a) şi b) de la art.
3 din prezenta convenţie, sau când absentează în timpul unei perioade mai lungi, din
cauza unei boli, atestată prin certificat medical, ca rezultând din sarcină sau din facere, şi care o face incapabilă de a-şi relua lucrul, va fi ilegal din partea patronului, până
ce absenţa ei nu va fi atins o durată maximă fixată de autoritatea competentă din fiecare ţară, să-i facă cunoscută concedierea, în timpul acestei absenţe, sau la o astfel de
dată, încât termenul de preaviz ar expira în timpul absenţei sus-menţionate.
Articolul 5
Ratificări: dispoziţie finală tip .
1
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Aplicarea în teritoriile ne metropolitane2.
Articolul 7-8
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea
lor.
Articolul 9
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel mai
târziu la 1 iulie 1922.
Articolul 10
Denunţare: de văzut paragraful 1 la dispoziţiei finale tip2.
Articolul 11
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip2.
Articolul 12
Texte având valoare: dispoziţie finală tip2.
###Convenţia nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor.
(Proiect de convenţie privitor la lucrul de noapte al femeilor..)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea.
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor Unite ale Arnericei,
la 29 Octomvrie 1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri, relative la "întrebuinţarea femeilor în
timpul nopţii", chestiune cuprinsă în al treilea punct din ordinea de zi a sesiunii
Conferinţei ţinute la Washington, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie ce urmează a fi ratificat de Membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor din Partea relativă la muncă a Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, şi a Tratatului de la Saint-Germain, din 10
Septembrie 1919.
Articolul]
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, vor fi considerate în special ca "stabili
mente industriale":
a) mine1e, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) industriile în care' produsele sunt manufacturate, modificate', curăţite, reparate,
decorate, isprăvite, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile suferă o
transformare, cuprinzându-se aici şi construcţiunea vaselor, industriile de dărâmare de
material, precum şi producerea, transformarea şi transmiterea forţei înotrice, în
general, şi a electricităţii;
c) construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau dărâmarea
oricăror clădiri sau edificii, căi ferate, tramvaie, porturi, docuri, zăgazuri, instalaţii
pentru navigaţia interioară, drumuri, tune1uri, poduri, viaducte, canaluri de scurgere
2
2
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colectoare, canaluri de scurgere ordinare, puţuri, instala ţii telegrafice au telefonice,
instalaţii electrice, uzine de gaz, de distribuţia
1 De vdZJJt Anexa 1.
"Convenţia a fost denunlată în 1957 ca urmare a ratificdrii Convenţiei nr. 89/1948.
""Transpus în art.15- 18 din ugea pentru ocrotirea mundi minarilar pfemeilor, din 13
Aprilie 1928.
apei, sau alte lucrări de construcţie, precum şi lucrări de pregătire şi de aşezare a tundamentului, precedând lucrările de mai sus.
2. În fiecare ţară, autoritatea competentă va hotărî linia de demarcaţie între
industrie, pe de o parte, comerţ şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "noapte" înseamnă o perioadă de cel
puţin unsprezece ore consecutive, cuprinzând intervalul de la ora zece seara până la
cAinci dimineaţa.
2. În ţările unde nici un regulament public nu se aplică, cu privire la munca femeilor
în timpul nopţii în stabilimentele industriale, termenul "noapte" va putea, în mod
provizoriu, şi pentru o perioadă de cel mult trei ani, să însemne, după aprecierea
guvernului, o perioadă de zece ore numai, care va cuprinde intervalul de la zece seara
până la ora cinci dimineaţa.
Articolul 3
Femeile, fără deosebire de vârstă, nu vor putea fi întrebuinţate în timpul nopţii
În nici un stabiliment industrial, public sau privat şi nici în vreo anexă a acestor stabilimente, cu excepţia acelora în care se întrebuinţează numai membrii aceleiaşi familii.
Articolul 4
Articolul 3 nu se va aplica:
a) în caz de forţă majoră, când într-un stabiliment se întâmplă o întrerupere de
exploatare, imposibil de prevăzut şi care nu are un caracter periodic;
b) în cazul când lucrul se aplică, fie la materii prime, fie la materii în curs de
prelucrare, susceptibile să se strice repede, dacă măsurae necesară pentru a
salva aceste materii de la o pierdere inevitabilă.
Articolul 5 .
În India şi Siam, aplicarea art. 3 al prezentei convenţii va putea fi suspendată de către
guvern, exceptându-se manufacturile (factories), aşa cum sunt definite de legea
naţională. Notificarea despre fiecare din industriile exceptate va fi făcută Biroului
Internaţional al Muncii.
Articolul 6
În stabilimentele industriale supuse influenţei anotimpurilor şi în toate cazurile când
împrejurările excepţionale o cer, durata perioadei de noapte, indicată la art. 3, va putea
fi redusă la 10 ore, timp de 60 de zile pe an.
Articolul 7
În ţările unde clima face ca lucrul de zi să fie cu desăvârşire greu, perioada de noapte
poate să fie mai scurtă decât cea fixată prin articolele de mai sus, cu condiţia ca să se
acorde în timpul zilei un repauz compensator.
Articolul 8
Ratificări: dispoziţie finală tipi.
Articolul 9
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane2.
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Articolele 10 şi 11
Intrare în vigoare imediat după înregist;area a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este
înregistrată.
Articolul 12
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până
la 1 iulie 1922.
Articolul 13
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tipI.
Articolul 14
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie fmală tipI.
Articolul 15
Texte având valoare: dispoziţie finală tipI.
Convenţia nr. 5/1919 privind virsta minimă la angajare în industrie
(Proiect de conventie stabilind vârsta minimă
pentru admiterea copiilor în lucrări industriale.)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor Unite ale Americii,
la 29 Octombrie 1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la "întrebuinţarea copiilor",
"vârsta de admitere la lucru", chestiune cuprinsă în al patrulea punct din ordinea de zi
a sesiunii Conferinţei ţinute la Washington,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie ce urmează a fi ratificat de membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor din Partea relativă la muncă a Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, şi a Tratatului de la Saint-Germain, din 10
Septembrie 1919;
Articolul 1
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, vor fi considerate în special ca "stabili
mente industriale":
a) Minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) Industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţite, repara
te, decorate, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile suferă o transformare,
cuprinzându-se aici şi construcţiunea vaselor, industriile de dărâmare de material,
precum şi producerea, transformarea şi transmiterea forţei motrice, în general, şi a
electricităţii;
c) Construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau dărâma
rea oricăror clădiri sau edificii, cii ferate, tramvaie, porturi, docuri, riga
I De vdlJl/ Anexa 1.
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Aprilie 1928, şi fii ar/. 5 al Legii conITaclelor de muncd, din 5 Aprilie 1929.
zuri, canaluri, instalaţii pentru navigaţia interioară, drumuri, tuneluri, poduri, viaducte,
canaluri de scurgere, colectoare, canaluri de scurgere ordinare, puţuri, instalaţii
telegrafice sau telefonice, instalaţii electrice, uzine de
gaz, de distribuţia apei, sau alte lucrări de construcţie, precum şi lucrările de pregătire
şi de aşezare a fundamentului, precedând lucrările de mai sus;
d) Transportul persoanelor sau al mărfurilor cu cărăuşi, pe cale ferată sau pe apă,

precum şi manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri, şantiere şi antrepozite,
exceptându-se transportul cu mâna.
2. În fiecare ţară, autoritatea completă va hotărî linia de demarcaţie între indus
trie, pe de o parte, comerţ şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
Copiii sub patrusprezece ani nu pot fi întrebuinţaţi sau nu pot lucra în stabilimentele
industriale, publice sau private, ori în anexele lor, afară de acelea unde sunt
întrebuinţaţi numai membrii aceleiaşi familii.
Articolul 3
Dispoziţiile art. 2 nu se vor aplica la lucrul copiilor din şcolile profesionale, cu
condiţia ca acest lucru să fie aprobat şi supravegheat de autoritatea publică.
Articolul 4
În scopul de a se îngădui controlul aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii, orice şef
de stabiliment industrial \'a trebui şi ţină un registru de înscriere a persoanelor sub
şaisprezece ani'întrebuinţate de el, cu aritarea datei naşterii lor.
Articolele 5 şi 6
Modificări în aplicarea convenţiei în ce priveşte Japonia şi India.
Articolul 7
Ratificări: dispoziţie fmală tipI.
Articolul 8
Aplicarea în teritoriile ne metropolitanel .
Articolele 9 şi 10
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este
înregistrată.
Articolulll
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel mai târziu
la 1 iulie 1922.
Articolul 12
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip2.
Articolul 13
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip2.
Articolull4
Textele având valoare: dispoziţie finală tip2.
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Convenţia nr. 6/1919 privind munca de noapte a copiilor în industrie (Proiect de
com'enţie relativ la munca de noapte a copiilor în industrie.)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Natiunilor,
. Convocată la Washington de către Guvernul Statelor Unite ale Americii,
la 29 Octombrie 1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la "întrebuinţarea copiilor în
timpul nopţii", chestiunea cuprinsă în al patrulea punct din ordinea de zi a sesiunii
Conferinţei ţinute la Washington,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie ce urmează a fi ratificat de Membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor din Partea relativă la muncă a Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, şi a Tratatului de la Saint-Germain, din 10
septembrie 1919.
Articolul]
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii vor fi considerate în special ca "stabili
mente industriale":
a) minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţite, reparate
pentru vânzare sau în care materiile suferă o transformare, cuprinzându-se
aici şi construcţia vaselor, industriile de darâmare de material, precum şi
producerea, transformarea şi transmiterea forţei motrice, în general, şi a
electricităţii;
c) construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau darâmarea
oricăror clădiri şi edificii, căi ferate, tramvaie, porturi, docuri, zăgazuri, canaluri,
instalaţii pentru navigaţia interioară, drumuri, tuneluri, poduri, viaducte, canaluri de
scurgere colectoare, canaluri de scurgere ordinare, puţuri, instalaţii telegrafice sau
telefonice, instalaţii electrice, uzine de gaz, de distribuţia apei sau alte lucrări de
construcţie, precum şi lucrările de pregătire şi de aşezare a fundamentu1ui, precedând
lucrările de mai sus;
d) transportul persoanelor şi al mărfurilor cu cărăuşi, pe calea ferată sau pe apă,
precum şi manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri, şantiere şi antrepozite,
exceptându-se transportul cu mâna.
2. În fiecare ţară, autoritatea competentă va hotărî linia de demarcaţie între
industrie, pe de o parte, comerţ şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
1. Este interzisă întrebuinţarea în timpul nopţii a copiilor sub 18 ani în stabilimente
industriale, publice sau private, ori în anexele lor, exceptându-se acelea în care sunt
întrebuinţaţi numai membrii aceleiaşi familii, afară de cazurile prevăzute mai jos.
2. Interzicerea lucrului de noapte nu se va aplica copiilor mai mari de 16 ani,
întrebuinţaţi în industriile înşirate mai jos, la lucrări care, din pricina naturii lor, trebuie să fie continuare neîntrerupt, zi şi noapte:
a) uzinele de fier şi de oţel, lucrările unde se întrebuinţează cuptoare cu reverbere sau
cu regenerare şi galvanizarea tablei şi a sârmei (exceptându-se atelierele de curăţire a
metalelor);
b) sticlăriile;
. Transpus fit an 9-14 din Legea pentru ocrotirea muncii minori/ar ,ifemeilor. din 13
Aprilie 1928.

c) papetăriile;
d) fabricile unde se lucrează zahărul brut;
e) reducerea minereului de aur.
Articolul 3
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "noapte" înseamnă o perioadă de cel
puţin Il ore consecutive, cuprinzând intervalul dintre ora 10 seara şi 5
dimineaţa. . '
2. În minele de cărbuni şi lignit, o derogare va putea fi prevăzută, în privinţa perioadei
de repauz amintită în paragraful precedent, atunci când intervalul dintre cele două
perioade de muncă e, de obicei, de 15 ore, dar niciodată când acest interval e mai mic
de 13 ore.
3. Când legislaţia ţării interzice lucrul de noapte pentru tot personalul din brutării, se
va putea înlocui, în această industrie, perioada cuprinsă între orele 10 seara şi 5
dimineaţa, prin perioada de la 9 seara la 4 dimineaţa.
4. În ţările tropicale, unde lucrul este întrerupt pentru câtva timp la mijlocul zilei,
perioada repausului de noapte va putea fi mai mică de 11 ore, numai dacă se acordă în
timpul zilei un repaus compensator.
Articolul 4
Dispoziţiile art. 2 şi 3 nu se vor aplica luciul.ui de noapte al copiilor de 16 ani până la
18 ani, când un caz de forţă majoră, ce nu putea.fi prevăzut sau împiedicat, şi care nu
prezintă un caracter periodic, împiedică mersul normal al unui stabiliment industrial.
Articolul 5
În ce priveşte aplicarea prezentei convenţii în Japonia, până la 1 Iulie 1925 art. 2 nu se
va aplica decât copiilor mai mici de 15 ani şi, cu începere de la data sus-menţionată,
numitul art. 2 nu se va aplica decât copiilor mai mici de 16 ani.
Articolul 6
În ce priveşte aplicarea prezentei convenţii în India, termenul "stabilimente indus
triale" va cuprinde numai fabricile definite ca atare în "Iegea fabricilor" din India
(Indian factory act) şi art. 2 nu se va aplica copiilor de sex masculin mai mari de 14
ani.
. Articolul 7
În împrejurări deosebit de grave, şi când interesul public o va cere, interzicerea
lucrului de noapte va putea fi suspendată printr-o decizie a autorităţii publice, pentru
copiii de la 16 anila 18 ani.
Articolul 8
Ratificări: dispoziţie finală tipi.
Articolul 9
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane2.
Articolele 10 şi ]]
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este
înregistrată.
Articolul 12 .
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până la 1
iulie 1922.
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Articolul 13
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tipi.
A"rticolul14
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie fmală tipi.
Articolul 15
Textele având valoare: dispoziţie fmată tipi.
1922
Lege pentru ratificarea proiectului de convenţie adoptat de Conferinţa
InterlllJ/ională a Muncii în a doua sesiune anuală (151unitl -10 lulUlI920),prin
CQTtJ sefixearii vânta minimăde admitere a copiilor în munca maritimit
Articol unic. – Se ratifică proiectul de convenţiune adoptat de Conferinţa
Internaţională a Muncii în a doua sesiune anuală, întrunită în 1920 la Geneva, prin
care se fixează vârsta minimă de admitere a copiilor în munca maritimă.
Convenţia nr. 7/1920 privind virsta minimă (munca maritimă)
(Proiect de conventie fixând virsta minimă de admitere
.a copiilor în munca maritimă)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional
al Muncii, la 15 iunie 1920,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la "Condiţiile de aplicare faţă
de marinari ale convenţiei întocmite la Washington, în noiembrie trecut, în scop de a
se interzice admiterea la lucm a copiilor mai mici de 14 ani", chestiune formând
punctul al treilea din ordinea de zi a sesiunii Conferinţei ţinute la Geneva,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie internaţională,
adoptă proiectul de convenţie de mai jos, spre a fi ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor Părţii relative la muncă
a Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, a Tratatului de la Saint-Germain, din
10 Septembrie 1919, a Tratatului de la Neuilly, din 27 Noiembrie 1919, şi a Tratatului
de la Marele Trianon, din 4 Iunie 1920:
Articolul 1
Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "vas" cuprinde în înţelesul lui toate
vapoarele, vasele sau bastimentele, oricare ar fi ele, de proprietate publică sau
particulară, care efectuează o navigaţie maritimă, excluzându-se vasele de război.
J De viIzJlt AnUIJ 1.
. VOlatd de Sl!TIIJI la 6 aprilie, iar de Adunarea Deputaţilor la 8 aprilie 1922.
Promulgat4 CU DecretulllT. 1.902 din 13 aprilie ti publicatd fii "Monilorul Oficial"
nr.a din 14 aprilie 1922.
.. Aceastd convenţie a fost trDnspusă fii arl. 22-24 din Legea pentru ocrotirea muncii
minorilor ti femeilor ti pentru durata muncii, din 13 aprilie 1928.
Articolul 2
Copiii mai mici de 14 ani nu pot fi întrebuinţaţi la muncă pe bordul vaselor, afară
doar de acele vase unde nu sunt întrebuinţaţi decât singuri membrii ale aceleiaşi
familii.
Articolul 3
Dispoziţiile articolului 2 nu se aplică muncii copiilor pe vapoarele şcoală, cu
condiţia ca această muncă să fie aprobată şi supravegheată de către autoritatea

publică.
Articolul 4
În cazul permiterii controlului aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii, oricare
căpitan sau patron va trebui să ţină un registru de înscriere sau o listă a echipajului
care să menţioneze toate persoanele sub 16 ani angajate la bord, cu indicarea datelor
de naştere.
Articolul 5
Aplicarea în teritoriile ne metropolitanei.
Articolul 6
Ratificări: dispoziţie fmată tip2.
Articolul 7 şi 8
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea
lor.
Articolul 9
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai tirziu până
la 1 iulie 1922.
Articolul 10
Denunţare: de văzut paragrafua al dispoziţiei finale tip2.
Articolul 11
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipI.
Articolul 12
Texte având valoare: dispoziţie finală tipi.
1923
Legea pentru ratificarea unora din proiectele de convenţii adoptate de Conferlnfa
Internaţională a Muncii în cea de a 11106 :sesiune, ţinută la Geneva, între 25
octombrie - 19 noiembrie /921
1. Se ratifică următoarele proiecte de convenţii adoptate de Conferinţa Internaţională
a Muncii în cea de a lI.a sesiune, ţinută la Geneva, între 25 Octombrie 1921 19
Noiembrie 1921 :
a) Proiectul de convenţie relativ la aplicarea repausului săptăm4nal în stabilimentele
industriale;
b) Proiectul de convenţie care fixealii vârsta minimă de admitere a tinerilor la muncă
în
calitate de cărbunari :saufochi1ti;
c) Proiectul de convenţie relativ la examinarea medicală obligatorie a copiilor şi
tinerilor
fntrebuinţaţi pe bordul va:selor.
J De vdzut AnUIJ Il.
z De vdzut AnUIJ 1.
. Votatd de Adunarea Deputaţi/or la 9 mai, iar de Senat la 11 mai 1923. Promulgatd
cu Decretul IIT. 2511 din 26 mai 1923 şi publicaJ4 fii "Monilorul Oficial" tir. 46 din 2
iunie 1923.

Convenţia nr.14/1921 privind repauzul săptămânal în industrie (Proiect de convenţie,
relativ la aplicarea repauzului săptămânal
. În stabilimentele industriale-)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional
al Muncii, şi întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la repauzul săptămâ
nal în industrie, chestiune prevăzută la punctul 7 al ordinei de zi a sesiunii, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie
internaţională,
adoptă următorul proiect de convenţie, care trebuie ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a XIII-a a Tratatului
de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de pace:
Articolul 1
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, vor fi considerate ca "stabilimente
industriale": .
a) minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţate,
reparate, decorate, terminate, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile suferă o
transformare, cuprinzându-se construcţia de vase plutitoare, industriile de dărâmarea
materialului, ca şi producerea, transformarea, transmiterea forţei motrice, în general,
şi a electricităţii;
c) construcţia, recontrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau dărâmarea
oricăror clădiri şi edificii, drumurile de fier, tramvaiele, porturile,
docurile, zăgazurile, canal urile, instalaţiile pentru navigaţia internă, drumurile,
tunelurile, podurile, viaductele, canalurile colectoare de scurgere, canalurile ordin are
de scurgere, puţurile, instalaţiile telefonice sau telegrafi
ce, uzinele de gaz, de distribuirea apei sau alte lucrări de construcţie, ca şi lucrările de
pregătire şi de întemeiere care preced lucrările de mai sus;
d) transportul de persoane sau mărfuri cu cărăuşi, pe cale ferMă sau pe apele
navigabile inteme, ca şi depozitarea mărfurilor în docuri, cheiuri, silozuri şi
antrepozite, afară de transportul cu mâna.
2. Enumerarea de mai sus este făcută sub rezerva excepţiilor speciale de ordin
naţional prevăzute în Convenţia de la Washington care tinde să limiteze la 8 ore pe zi
şi la 48 ore pe săptămână numărul orelor de muncă în stabilimentele industriale, în
măsura în care aceste excepţii sunt aplicabile prezentei convenţii.
3. În afară de enumerarea de mai sus, fiecare Membru va putea determina, dacă
este nevoie, limita între industrie, pe de o parte, comerţ şi agricultură pe de altă parte.
Articolul 2
1. Întreg personalul ocupat în orice stabiliment industrial, public ori particular, sau în
dependinţele sale, va trebui, sub rezerva excepţiilor prevăzute în articolele de .
Transpus fii Legeapentru reglementarea refXIusului duminical din 18 iulie 1925.
mai jos, să se bucure, în cursul fiecărei perioade de 7 zile, de un repauz cuprinzând cel
puţin 24 de ore consecutive.
2. Acest repauz se va acorda, pe cât va fi posibil, în acelaşi timp întregului per
sonal al fiecărui stabiliment.
3. El va coincide, pe cât va fi posibil, cu zilele consacrate de tradiţia sau obi
ceiurile ţării ori ale regiunii.

Articolul 3
Fiecare Membru va putea să scoată de sub aplicarea dispoziţiilor articolului 2 pe
persoanele întrebuinţate în stabilimentele în care sunt ocupaţi numai membrii unei
aceleiaşi familii.
Articolul 4.
Fiecare Membru poate să autorizeze excepţiuni tota1e sau parţiale (în care intră şi
suspendările sau diminuările de repauz) la dispoziţiile articolului 2, ţinând neapărat
seama de toate consideraţiile economice şi umanitare speciale şi după consultarea
asociaţiilor calificate ale patronilor şi lucrătorilor, acolo unde ele există.
2. Această consultare nu va mai fi necesară în cazul când excepţiunile au fost
deja acordate prin aplicarea legislaţiei în vigoare.
Articolul 5
Fiecare Membru va trebui să stabilească, pe cât e posibil, dispoziţiuni care să prevadă
perioade de repauz ca o compensare a suspendărilor sau a diminuărilor acordate în
virtutea articolului 4, afară de cazurile când acordurile sau obiceiurile locale vor fi
prevăzut deja astfel de repauzuri.
Articolul 6
Fiecare Membru va stabili o listă a excepţiunilor acordate în conformitate cu articolele
3 şi 4 ale prezentei convenţii şi o va comunica Biroului Internaţional al Muncii.
Fiecare Membru va comunica, apoi, la fiecare 2 ani, toate modificările ce vor fi aduse
acestei liste.
2. Biroul Internaţional al Muncii va prezenta un raport în această privinţă Con
ferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Articolul 7
Spre a înlesni aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, fiecare patron, director
sau girant va fi supus următoarelor obligaţiuni:
a) în cazul când repauzul săptărnânal este dat în acelaşi timp întregului personal, să
facă cunoscut zilele şi orele de repauz colectiv prin afişe vizibile, puse în stabiliment
sau în orice alt loc convenabil ori prin orice altă modalitate aprobată de guvern;
b) când repauzul nu se dă deodată întregului personal, să facă cunoscut, printrun
registru alcătuit după modelul aprobat de legislaţia ţării sau de la un regulament al
autorităţii competente, muncitorii sau amploiaţii supuşi unui regim special de repauz
şi să arate acest regim.
Articolul 8
Ratificări: dispoziţie finală tipi. .
Articolul 9
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare, intrarea
în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor.
1 Devdzut Anexa 1.

Articolul 10
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţii finale tipi.
Articolul]]
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel mai tirziu
la 1 iau. 1924.
Articolul 12
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.
Articolul 13
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei fin ale tipi.
Articolul 14
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţii fin ale tipi.
Articolul 15
Texte având valoare: dispoziţie finală tipi.
Convenţia nr.1511921 privind vârsta minimă de admitere a tinerilor la
muncă în calitate de cărbunari sau fochişti (Proiect de coR\'enţie pentru fixarea virstei
minime de admitere a tinerilor la muncă, în calitate de cărbunari sau fochişti-)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune,
După ce a hotărât să adopte diverse propuneri relative la interzicerea întrebuinţării
oricărei persoane mai mici de 18 ani la munca de cărbunar şi fochist, chestiune
prevăzută la punctul 8 al ordinei de zi a sesiunii,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie
internaţională,
adoptă următorul proiect de convenţie, care va trebui ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a 13-a a Tratatului
de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace.
Articolul 1
Pentru aplicarea prezentei convenţii, prin termenul "vas plutitor' trebuie să se
înţeleagă toate vapoarele, corăbiile sau bastimente1e, de orice fel, proprietate publică
sau particulară, care plutesc pe mare, afară de vapoarele de război.
Articolul 2
Tinerii mai mici de 18 ani nu pot fi întrebuinţaţi la muncă pe bordul vaselor
plutitoare în calitate de cărbunari sau fochişti.
Articolul 3
Dispoziţiile articolului 2 nu se aplică:
I De vdDlt AnUIJ 1.
2 De vdDlt Anexa Il.
. Transpus fii art. 25 al Legii pentru ocrotirea muncii minorilor iifemei/or, din 13
aprilie 1928.
a) la munca tinerilor pe vapoare-şcoa1ă, cu condiţia ca această muncă să fie
aprobată şi supravegheată de autoritatea publică;
b) la munca pe vasele plutitoare al căror mijloc principal de propulsiune
este altul decât vaporii; .
c) la munca tinerilor de 16 ani, cel puţin, a căror aptitudine fizică a fost recunoscută
printr-un examen medical şi care vor fi întrebuinţaţi pe vasele care navigă numai pe
coastele Indiei sau pe coastele Japoniei, sub rezerva măsurilor care vor interveni după
consultarea organizaţiilor celor mai reprezentative ale întreprinzătorilor şi lucrătorilor

din aceste ţări.
Articolul 4
În cazul când va fi nevoie de a angaja un fochist sau un cărbunar într-un port în
care n-ar fi posibil să se găs.scă lucrători de această categorie, având cel puţin 18
ani,locu1 va putea fi ocupat cu tineri mai mici de 18 ani şi mai mari de 16 ani, dar, în
acest caz, vor trebui angajaţi 2 tineri în locul fochistului sau cărbunarului necesar.
. Articolul 5
Pentru a permite controlul aplicării dispoziţiilor din prezenta convenţie, orice căpitan
sau patron va trebui să ţină un registru de înscriere sau o listă de echipaj, care să
menţioneze toate persoanele mai mici de 18 ani, întrebuinţate pe bord, cu indicaţia
datei naşterii lor.
Articolul 6
Contractele de angajament în echipaj vor conţine un rezumat al disPQziţiilor
prezentei convenţii.
Articolul 7
Ratificări: dispoziţie fmală tipi.
Articolul 8
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare, intrarea în
vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor.
. Articolul 9
Notificarea ratificărilor către Mernbri: dispoziţie finală tipi.
Articolul 10
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai tirziu până
la 1 ianuarie 1924.
Articolul 11
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.
Articolul 12
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tipi.
Articolul 13
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipI.
Articolul 14
Texte având valoare: dispoziţie finală tipi.
I De viizuJ AnUIJ 1. 2 De vdzut AnUIJ Il.

Convenţia nr.1611921 privind examinarea medicală obligatorie a copiilor şi tinerilor
intrebuinţaţi pe bordul vaselor (Proiect de convenţie relativ la examinarea medicală
obligatorie a copiilor şi tinerilor intrebuinţaţi pe bordul vaselor-)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune,
După ce a hotărât să adopte diverse propuneri reiative la vizita medicală obligatoriş a
copiilor şi a tinerilor întrebuinţaţi pe bordul vaselor, chestiune prevăzută la
punctul 8 al ordinei de zi a sesiunii, şi .
După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie
internaţională,
adoptă următorul proiect de convenţie, care va trebui ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii conform dispoziţiilor Părţii a XIII-a a Tratatului
de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace:
Articolull
Pentru aplicarea prezentei convenţii, prin termenul "vas plutitor" trebuie să se
înţeleagă toate vapoarele, corăbiile sau bastimentele, de orice fel, proprietate publică
sau particulară, care plutesc pe mare, afară de vapoarele de război.
Articolul 2
În afară de corăbiile pe care sunt angajaţi membrii unei aceleiaşi familii, copiii şi
tinerii mai mici de 18 ani nu vor putea fi întrebuinţaţi pe bord decât în urma pre
zentării unui certificat medical, care să ateste aptiţudinea lor pentru o asemenea
muncă şi semnat de un medic recunoscut de autoritatea competentă.
. Articolul 3
Întrebuinţarea acestor copii sau tineri la munca maritimă nu se va putea prelungi decât
în urma unui nou examen medical, făcut la intervale care nu trebuie să depăşească un
an, şi în urma prezentării, după fiecare nou examen, a unui certificat medical, care să
ateste aptitudinea pentru munca maritimă. Totuşi, dacă termenul valabilităţii
certificatului expiră în cursul unei călătorii, el va putea fi prelungit până la sfârşitul
călătoriei.
Articolul 4
În cazuri grabnice, autoritatea competentă va putea admite să fie îmbarcat un tinăr mai
mic de 18 ani, fără ca el să fi fost supus examinărilor prevăzute de articolele 2 şi 3 ale
prezentei convenţii, cu condiţia ca această examinare să se facă în următorul port în
care bastimentul va intra.
Articolul 5
Ratificări: dispoziţie finală tipi. . Transpus fii art. 26 al Legii pentru ocrotirea muncii
minorilor ,ifemeilDr, din 13 aprilie 1928. 1 De viIzJlt AnUIJ 1.
Articolul 6
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare, intrarea în
vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistratăratificarea lor.
Articolul 7
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţie finală tipI. Articolul 8
Statele care ratifică convenţia trebuie să-oi aplice dispoziţiile cel'mai tirziu până
la 1 iau. 1924.
Articolul 9
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane conform ro. 35 al Constituţiei2.
Articolul 10 Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip despre

denunţarei. Articolul II
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipi.
Articolul 12
Texte având valoare: dispoziţie finală tipI.
1925
Legea pentru roJif'u:area proiectului de convenţie relativ la întrebuinţnrea
ceruz.ei în picturii, adoptat de Conlerinla Internaţională a Muncii din 1921.
Articol unic. Se ratijică proiectul de convenţie relativ la fntrebuinţarea ceruzei în
pictură, adoptat de Conferinţa Internaţională a Muncii în cea de a treia sesiune, care
a avut loc la Geneva între 26 Octombrie -19 Noiembrie 1921.
Convenţia nr.13/1921 relativă la întrebuinţarea ceruzei în pictură
(Proiect de convenţie relativ la întrebuinţarea ceruzei în pictură-.)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii şi întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune,
După ce a hotărât să adopte diverse propuneri relative la interzicerea întrebuinţării
ceruzei în pictură, chestiune care formează punctul al 6-lea al ordinei de zi a sesiunii,
J De văZUl AnUIJ 1.
1 De văz.ut Anexa II.
. Votată de Adunarea Deputaţilor la 11 martie, iarde Senat la 21 marlie 1925.
Promulgatd cu Decretul nr. 1297 din 28 aprilie fi publicatd Dt "Monitorul Oficial"
IIT. 93 din 30'aprilie 1925.
.. Transpus în Regulamentul sanitar al fIItreprinderilar ce fntrebuinţeaziI plumbul,
din 13 februarie 1933.

După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie
internaţională,
adoptă următorul proiect de convenţie, care va trebui ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a 13-a a Tratatului
de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace.
Articolul 1
Orice Membm al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie
se obligă să interzică, sub rezerva derogărilor prevăzute în articolul 2, întrebuinţarea
ceruzei, sulfatului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi, în
lucrările de pictură interioară a clădirilor, cu excepţia gărilor de la căile ferate şi a
stabilimentelor industriale în care întrebuinţarea ceruzei, sulfatului de plumb şi a
tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi este declarată necesară de către
autorităţile competente, după consultarea organizaţiilor patronale şi muncitoreşti.
2. Rămâne, totuşi, autorizată întrebuinţarea pigmenţilor albi care conţin cel mult
2 % plumb, exprimat în plumb metal.
Articolul 2
1. Dispoziţiunile articolului 1 nu se vor aplica nici în pictura decorativă şi nici la
lucrările de vopsirea firelor şi reliefurilar.
2. Fiecare guvern va determina linia de demarcaţie între diferitele genuri de pictură şi
va reglementa întrebuinţarea cemzei, sulfatului <le plumb şi a tuturor produselor care
conţin aceşti pigmenţi, în vederea acestor lucrări, în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 5, 6 şi 7 ale prezentei convenţii. .
Articolul 3
1. Este interzisă întrebuinţarea tinerilor mai mici de 18 ani şi a femeilor la lucrările de
pictură industrială la care se face uz de cemză, sulfat de plumb şi de toate produsele
care conţin aceşti pigmenţi.
2. Autorităţile competente au dreptul ca, după consultarea organizaţiilor patronale şi
muncitoreşti, să permită ca ucenicii care învaţă pictură să poată fi întrebuinţaţi pentru
educaţia lor profesională la lucrările interzise în paragraful precedent.
Articolul 4
Interzicerile prevăzute în articolele 1 şi 3 vor intra în vigoare după 6 ani de la
data închiderii sesiunii a 3-a a Conferinţei Intemaţioan1e a Muncii.
Articolul 5
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta
convenţie se obligă să reglementeze, pe baza principiilor ce urmează, întrebuinţarea
ceruzei, sulfatului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi, în
lucrările pentru care această întrebuinţare nu este interzisă:
I. a) Ceruza, sulfatul de plumb sau produsele care conţin aceşti pigmenţi nu pot
fi manipulate în lucrările de pictuiră decât sub formă de pastă sau de preparat
de pictură gata de întrebuinţare;
b) Se vor lua măsuri pentru înlăturarea pericolului provenind din aplicarea pic
turii prin pulverizare;
c) Se vor lua măsuri, ori de câte ori va fi posibil, pentru a înlătura pericolul pra
fului provocat prin fiecare şi răzuirea pe uscat.
II. a) Se vor adopta dispoziţiuni ca lucrătorii pictori să-şi poată lua toate măsuri
le de curăţenie necesare în timpul şi la ieşirea din lucm;
b) Lucrătorii pictori vor purta haine de luCID în tot timpullucmlui;
c) Se vor lua dispoziţiuni specia1e ca îmbrăcămintea nepurtată în timpullucru1ui
să fie ferită de a fi murdărită de materii întrebuinţate în pictură.

ill. a) Cauzele de satumism şi cele presupuse de satumism vor fi declarate şi
verificate ulteior de către un medic ales de autoritatea competentă;
b) Autoritatea competentă va putea cere un examen medical al lucrătorilor, când
va crede necesar.
IV. Se vor împărţi lucrătorilor pictori instrucţiuni relative la precauţiunile spe
ciale de igienă în legătură cu profesiunea lor.
Articolul 6
Pentru a asigura respectarea reglementării prevăzute în articolele precedente,
autoritatea competentă va lua toate măsurile ce va crede necesare, după ce va fi consultat organizaţiile patronale şi muncitoreşti interesate.
Articolul 7
Se vor întocmi statistici relative la satumism printre lucrătorii pictori:
a) Pentru morbiditate, prin mijlocul declarării şi verificării tuturor cazurilor de
satumism;
b) Pentru morta1itate, după o metodă aprobată în fiecare ţară de către serviciul
oficial de statistică.
Articolul 8
Ratificări: dispoziţie finală tip 1.
Articolul 9
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigaore pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este
înregistrată.
Articolul 10
Notificarea unor ratificări către Membri: dispoziţii finale tipi.
Articolul 11
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel mai tirziu
la 1 iau. 1924.
Articolul 12
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.
Articolul 13
Denunţare:. de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip despre denunţarel.
Articolul 14
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipi.
Articolul 15
Texte având valoare: dispoziţie finală tipI.
I De vdzut MUIJ 1. 2 De văzut MUIJ 11.

1929
Legea pentru roilfrearea proiectului de convenţie relativ la asigurarea de boală
a lucrătorilor din industrie şi comerţ şi a stJrvitorilor, adoptat de Conferinţa
Internaţională a Muncii din 1921"
Articol unic. Se ratifică proiectul de convenţie relativ la asigurarea de boală a
lucrătorilor din industrie şi comerţ şi a servitorilor, adoptat la Conferinţa
Internaţională ci Muncii, în cea de a 1o-a sesiune. ţinută la Geneva, între 25 Mai -16
Iunie 1927.
Convenţia nr. 24/1927 relativă la asigurarea de boală
(Proiect de Convenţie reiati\' la asigurarea de boală a lucrătorilor din industrie şi
comerţ şi a servitorilor**)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 25 mai 1927, în a zecea sesiune, după ce a hotărât să
adopte diverse propuneri relative la asigurarea de boală a lucrătorilor din industrie şi
comerţ şi a servitorilor, chestiunca prevăzută la primul punct al ordinii de zi a sesiunii,
şi după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie
internaţioanlă,
adoptă în a cinsprezecea zi a lunii Iunie, anul una mie nouă sute douăzeci şi şapte,
următorul proiect de convenţie, care urmează a fi ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor din Partea a XIll-a a Tratatului de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace:
Articolul]
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie
se obligă să instituie asigurarea de boală obligatdrie, în condiţiuni, cel puţin,
echivalente acelora prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 2 .
1. Asigurarea de boală obligatorie se aplică muncitorilor, funcţionarilor (empla:yes) şi
ucenicilor din întreprinderile industriale şi întreprinderilor comerciale, lucrătorilor la
domiciliu şi servitorilor (gens de maison).
2. Totuşi, fiecare Membru va putea să prevadă în legislaţia sa naţională excep
ţiunile ce va socoti necesare în ce priveşte: .
a) ocupaţiile temporare a căror durată nu atinge o limită pe care o va putea fixa
.legislaţia naţională, ocupaţiile neregulate, străine de profesia sau întreprinde
rea patronului, ocupaţiile ocazionale şi ocupaţiile accesorii;
b) lucrătorii al căror salariu, sau venit, depăşeşte o anumită limită care poate fi
fixată <te legislaţia naţională;
c) lucrătorii care nu primesc remuneraţie în bani;
. Votatd de Senat la 12 martie, iar de Adunarea Deputaţilor la 21 martie 1929.
Promulgată cu decretulllT. 1379 din 3 mai ţi publicatd fii "Monitorul Oficial" IIT. 98
din 6 mai 1929.
.. Transpus fii Legea pentru unificarea asigurărilor sociale din 8 aprilie 1933.
d) lucrătorii la domiciliu ale căror condiţii de lucru nu pot fi asimilate acelora
ale salariaţilor;
e) lucrătorii care n-au atins sau au depăşit limitele de vârstă pe care poate să le
fixeze legislaţia naţională;
f) membrii familiei patronului.
3. În plus, pot fi scutite de obligaţia asigurării contra bolii, persoanele care au

drept, în caz de boală, în baza unor legi sau regulamente, sau a unui statut special, la
avantaje cel puţin egale, în tota1ullor, cu acelea prevăzute de prezenta convenţie.
4. Prezenta convenţie nu are în vedere pe marinari şi marinarii pescari a căror
asigurare contra bolii va putea face obiectul unei decizii a unei sesiuni ulterioare a
Conferinţei.
Articolul 3
1. Asiguratul incapabil de muncă, în urma unei stări anormale a sănătăţii sale fizice
sau minta1e, are drept la o indemnitate în bani, cel puţin în timpul primelor 26
săptămâni de incapacitate, socotite din prima zi indemnizată.
2. Atribuirea indemnizaţiei poate fi supusă îndeplinirii, de către asigurat, a unui
stagiu şi trecerii unui termen de aştepare de cel mult trei zile.
3.lndemnitatea poate fi suspendată:
a) atunci când asiguratul primeşte din altă parte, în baza legii şi pentru aceeaşi
boală, o altă alocaţie; suspendarea va fi totală sau parţială, după cum această ultimă
alocaţie va fi echivalentă sau inferioară indemnităţii prevăzute de prezentul articol;
b) atit timp cât asiguratul nu suferă, din faptul incapacităţii sale, o pierdere din venitul
normal de lucru, cât timp el este întreţinut pe cheltuiala asigurării sau a fondurilor
publice, totuşi, suspendarea indemnităţii nu va fi decât parţi;l.lă atunci când
asiguratul, astfel întreţinut personal, are greutăţi familiale;
c) atât timp cât asiguratul refuză să observe, fără motiv valabil, prescripţiile medic ale
şi instmcţiile relative la purtarea bolnavilor sau se sustrage, fără autorizaţie şi cu
voinţă, controlului instituţiei de asigurare.
4. Indemnitatea poate fi redusă sau suprimată, în caz de boală, rezultând dintr-o
greşeală intenţionată a asiguratului.
Articolul 4
1. Asiguratul are drept, în mod gratuit, de la începutul bolii, şi cel puţin până la
expirarea perioadei prevăzute pentru atribuirea indemnităţii de boală,la tratament din
partea unui medic, legal calificat, ca şi la procurarea de medicamente şi mijloace terapeutice de calitate, şi în cantitate suficientă.
2. Cu toate aşestea: se poate cere asiguratului o participare la cheltuielile asis
tenţei, în condiţiile fixate de legislaţia naţională.
3. Asistenţa medicală poate fi suspendată, atât timp cât asiguratul refuză, fără motiv
valabil, să se con formeze prescripţiilor medicale şi instrucţiilor relative la purtarea
bolnavilor, sau neglijează să folosească asistenţa pusă la dispoziţia sa de instituţia de
asigurare.
Articolul 5
Legislaţia naţională poate să autorizeze sau să prescrie atribuirea asistenţei medicale
membrilor familiei asiguratului care trăiesc împreună cu el şi în sarcina sa; ea fixează
condiţiile în care această asistenţă poate fi acordată.

Articolul 6
1. Asigurarea de boală trebuie să fie administrată de instituţii autonome, puse sub
controlul administrativ şi financiar al puterilor publice şi neurmărind nici un scop
lucrativ. Instituţiile provenite din iniţiativa privată trebuie să facă obiectul unei recunoaşteri specia1e a puterilor publice.
2. Asiguraţii trebuie să fie chemaţi să participe la gestiunea instituţiilor autonome de
asigurare în condţiuni determinate de legislaţia natională.
3. Totuşi, gestiunea asigurării dF boală poate fi preluată direct de Stat, atunci când, şi
atâta timp cât administrarea de către instituţii autonome este dificilă sau imposibilă,
sau nepotrivită, din cauza condiţiilor naţioanle, şi mai ales a insuficientei dezvoltări a
organizaţiilor prOfesionale de patroni şi de lucrători.
Articolul 7
1. Asiguraţii şi patronii lor trebuie să participe la constituirea resurselor asigură
rii de boală.
2. Legislaţia naţională poate statua asupra contribuţiei financiare a puterilor
publice.
Articolul 8
Prezenta convenţie nu aduce nici o atingere a obligaţiilor care rezultă din convenţia
privitoare la întrebuinţarea femeilor, înainte şi după naştere, adoptată de Conferinţa
Internaţioan1ă a Muncii, în prima sa sesiune.
Articolul 9
Se va recunoaşte asiguratului un drept de recurs, în cazul contestării dreptului
său la prestaţiuni.
Articolul 10
1. Statele care cuprind teritorii vaste, foarte putin populate, pot să nu aplice dispoziţiile prezentei convenţii în acele părţi din teritoriu11or, unde din cauza slabei densităţi, a răspândirii populaţiei şi a insuficienţei mijloacelor de comunicaţie, organizarea asigurării de boală, conform prezentei convenţii, este imposibilă.
2. Statele care doresc să beneficieze de derogarea autorizată de prezentul articol vor
trebui să notifice intenţia lor, comunicând ratificarea formulată a convenţiei
secretarului general al Societăţii Naţiunilor. Ele vor trebui să facă cunoscut Biroului
Internaţional al Muncii acele părţi din teritoriul lor unde aplică derogarea, arătând şi
motivele hotăririilor.
3. În Europa, derogarea prevăzută de prezentul articol nu va putea fi invocată
decât de Finlanda.
Articolul 11
Ratificări: dispoziţie finală tipi.
Articolul 12
Intrare în vigoare la 90 de zile după înregistraiea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la 90 de zile după data la care ratificarea lor
a fost înregistrată.
Articolul 13
Notificarea unor ratificări către Membri: dispoziţii finale tipi.
1 De vdzut AnUIJ 1.
Articolul 14
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai tirziu până
la 1 iau. 1929.
Articolul 15
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.

Articolul 16
Denunţare: de văzut pargrafua al dispoziţiei finale tip despre denunţarei.
Articolul 17
Examen în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipI.
Articolul 18
Texte având valaore: dispoziţie fmală tipi.
1930
Legea pentru ratificarea unara din proiectele de convenţii adoptate de Conferulţa
Internaţională a Muncii, în sesiunile mnI920,i 1921.
Art. unic. Se ratifică următoarele proiecte de convenţii adoptate de Conferinţa
Interna
ţioanlă a Muncii:
1. Proiectul de convenţie relativ la indemnizaţia de lipsă de lucru în caz de pierdere
prin naufragiu, adoptat de Conferinţa Internaţională a Muncii în cea de a doua
sesiune, ţinută la Geneva între 15 Iunie - 10 Iulie 1920;
2. Proiectul de convenţie privitor la plasarea marinarilor, adoptat de Confemţa
Interna
ţională a Muncii în cea de a doua sesiune, ţinută la Geneva între 15 Iunie – 10 Iulie
1920;
3. Proiectul de convenţie relativ la vârsta de admitere a copiilor la munca agricolă,
adoptat de Conferinţa Internaţională a Muncii în cea de a treia sesiune, ţinută la
Geneva între 25
Octombrie-19Noiembrie 1921; .
4. Proiectul de convenţie relativ la drepturile de asociaţie ;Şi de coaliţie ale
muncitorilor agricoli, adoptat de Conferinţa Internaţioanlă a Muncii în cea de a treia
sesiune, ţinută la Geneva între 25 Octombrie -19 Noiembrie 1921.
Textele acestor proiecte de convenţii se alătură aici.
Convenţia nr. 8/1920 relativă la indemnizaţia de lipsă de lucru
În caz de pierdere prin naufragiu (Proiect de conventie relativ la indemnizatia de lipsă
de luau
În caz' de pierdere prin naufragiu **)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internationale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de către Consiliul de administratie al Biroului Intema
ţioanl al Muncii, la 15 Iunie 1920, .
1 De vdzut AnUIJ 1.
1 De vdzut AnUIJ II.
. Votatd de Senat la 28 martie, iar de Adunarea Deputaţilor la 12 aprilie 1930.
Promulgatd cu DecretulllT. 1391 din 24 aprilie şi publicatd fii "Monitorul Oficial"
IIT. 91 din 26 aprilie 1930.
.. Transpus fii Legea din 28 aprilie 1933 pentru fllfiinlarea taxei de salvare a
naufragiafilor şi acordmeo. indemnizaţiei de iomaj marinarilor de pe vasele
naufragiate.

După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la "Controlul condiţiilor de
angajare a marinarilor; plasarea; condiţii în care s-ar putea aplica marinarilor convenţia şi recomandările îacute la Washington în Noiembrie trecut, relative la lipsa de
lucm şi la asigurarea contra lipsei de lucru", chestiune formând punctul al doilea din
ordinea de zi a sesiunii conferinţei ţinute la Geneva,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie internaţioanlă,
adoptă proiectul de convenţie de mai jos, ce urmează a fi ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor Părţii relative la muncă
a Tratatului de la Versailles, din 28 innie 1919, a Tratatului de la Neuilly, din 27
Noiembrie 1919 şi a Tratatului de la marele Trianon, din 4 Iunie 1920:
Articolul 1
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "marinari" este aplicabil tutu
ror persoanelor întrebuinţate pe bordul oricărui vas efectuând o navigaţie maritimă.
2. Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "vas" trebuie să fie înţeles ca
cuprinzând toate vapoarele, vasele sau bastimentele, oricare ar fi ele, de proprietate
publică sau privată, efectuând o navigaţie maritimă, exceptându-se vasele de război.
Articolul 2
şi1. În caz de pierdere prin naufragiu a unui vas oarecare, armatoml sau persoana cu
care marinaru1 a făcut un contract pentru a servi pe bordul vasului, va trebui să
plătească fiecăruia dintre marinarii întrebuinţaţi pe acest vas o indemnizaţie pentru a
face faţă lipsei de lucru rezultând din pierderea prin naufragiu a vasului.
2. Această indemnizaţie va fi plătită marinamlui pentru toate zilele perioadei efective
de lipsă de lucru, după salariul plătit în virtutea contractului, dar suma totală a
indemnizaţiei plătibile fiecărui marinar în virtutea prezentei convenţii va putea fi
limitată la două luni de salariu.
Articolul 3
Aceste indemnizaţii se vor bucura de aceleaşi privilegii ca şi resturile de salarii
câştigate în timpul serviciului, şi marinarii vor putea recurge pentru a le dobândi la
aceleaşi proceduri ca şi pentru aceste resturi.
Articolul 4
Aplicarea în teritoriile ne metI'opolitanei.
Articolul 5
Ratificări: dispoziţie finală tip2.
Articolele 6 şi 7
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continaure, intrarea în
vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor.
Articolul 8 .
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai tirziu până la 1
iau. 1922.
1 De vd1Jlt AnUIJ II.
2 De vd1Jlt AnUIJ 1.
Articolul 9 '
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip2, cu excepţia că această
dispoziţie înlocuieşte "zece ani" cu "cinci ani" .
Articolul 10
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipi.
Articolul]]
Texte având valaore: dispoziţie finală tipi.

.
Convenţia nr. 9/1920 privitoare la plasarea marinarilor (Proiect de convenţie privitor
la plasarea marinarilor*)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea Naţiunilor,
convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Intemaţioanl al
Muncii, la 15 Iunie 1920,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la "Controlul condiţiilor de
angajare a marinarilor; plasare; condiţiile în care s-ar putea aplica marinarilor şi
recomandările îacute la Washington în Noiembrie trecut, relative la lipsa de lucm şi la
asigurarea contra lipsei de lucru", chestiunea formând punctul al doilea din ordinea de
zi a sesiunii Conferinţei ţinute la Geneva, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de
convenţie Internaţională,
adoptă proiectul de convenţie de mai jos, ce urmează a fi ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii conform dispoziţiilor Părţii relative la muncă a
Tratatului de la Versailles, din 28 Iunie 1919, a Tratatului de la Saint-Ger
main, de la 10 Septembrie 1919, a Tratatului de la Neuilly, din 27 Noiembrie 1919, şi
a Tratatului de la Marele Triauon, din 4 Iunie 1920:
Articolul 1
Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul "marinari" cuprinde toate persoanele
întrebuinţate ca membri ai echipajului pe bordul vaselor efectuând o navigaţie
maritimă, afară de ofiţeri.
Articolul 2
1. Plasarea marinarilor nu poate fi obiectul unui comerţ exercitat în scop lucrativ de
către nici o persoană, societate sau stabiliment. Nici o operaţie de plasare nu poate da
loc, din partea Warlnarilor vreunui vas, la plata vreunei remuneraţii oarecare, directe
sau indirecte, unei persoane, societăţi sau stabilimente.
2. În fiecare ţară legea va cuprinde sancţiuni penale pentru orice violare a dispo
ziţiunilor din prezentul articol.
Articolul 3
1. Prin derogare de la dispoziţiunile articolului 2, orice persoană, societate sau
stabiliment exercitând în prezent comerţul plasării în scop lucrativ, poate fi îngăduită
1 De vdzut MUIJ II.
2 De vdzut AnUIJ 1.
. Transpus fii Decizia ministeriald IIT. 79.024 din 22 octombrie 19311i Decizja
ministeriald'nr. 244.358 din 28 februarie 1933. relative la fllfiinţarea unor birouri de
plasare a marinarilor în Constanţtt 1i Brdila.

în mod vremelnic, prin autorizaţiunea guvernului, să continue acest comerţ, cu condi
ţia ca operaţiunile sale să fie supuse unui control al guvernului, care să apere
drepturile
tuturor părţilor interesate.
2. Fiecare Membru care ratifică prezenta convenţie se obligă a lua toate măsurile
necesare pentru a des fiinţa cât mai repede posibil comerţul plasării marinarilor,
exercitat în scop lucrativ.
Articolul 4
1. Fiecare Membru care ratifică prezenta convenţie va trebui să vegheze la organizarea şi întreţinerea unui sistem eficace şi corespunzător nevoilor, de oficii gratuite
pentru plasarea marinarilor. Acest sistem va putea fi organizat şi menţinut:
a. fie prin asociaţii reprezentative de armatori şi marinari, lucrând în comun sub
controlul unei autorităţi centrale;
b. fie, în lipsa unei acţiuni combinate de felul acesta, chiar de către stat.
2. Operaţiunile acestor oficii de plasare vor fi conduse de persoane cu expe
rienţă practică maritimă.
3. Dacă există oficii de plasare de diverse tipuri, trebuiesc luate măsuri pentru a
coordona acţiunea lor pe o bază naţională.
Articolul 5
Se vor constitui comitete compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai armatorilor
şi ai marinarilor, care vor fi consultate despre tot ce priveşte funcţionarea acestor
oficii. Afară de aceasta, guvernul fiecărei ţări va preciza puterea acestor comitete,
mai ales în ceea ce priveşte alegerea preşedintelui din afară de membrii lor, supunera
lor controlului Statului şi facultatea de a primi asistenţa persoanelor ce se interesează
de bunul trai al marinarilor.
Articolul 6
În cursul operaţiunilor de plasare, marinaru1 trebuie să păstreze dreptul de a-şi
alege vasul, şi armatorul dreptul de a-şi alege echpajul.
Articolul 7
Contractul de angajament al marinarilor trebuie să conţină toate garanţiile nec<>
sare pentru protecţia tuturor părţilor interesate şi se vor face marinarilor toate înlesnirile pentru a examina acest contract înainte şi după semnare.
Articolul 8
Fiecare Membru, care ratifică prezenta convenţie, va lua măsuri ca înlesnirile
pentru plasarea marinarilor, prevăzute în prezenta convenţie, să fie, recurgând la
nevoie la oficii publice, la dispoziţia marinarilor din toate ţările care ratifică prezenta
convenţie, sub rezerva ca, condiţiile de muncă să fie aproximativ aceleaşi.
Articolul 9
Fiecare ţară va decide dacă adoptă sau nu dispoziţiuni analoage cu acelea ale
prezentei convenţii, în ceea ce priveşte pe ofiţerii de punte şi ofiţerii mecanici.
Articolul 10
1. Orice Membru care va ratifica prezenta convenţie va trebui să comunice Biroului
Internaţional al Muncii toate informaţiunile, statistice sau de altfel, de care va putea
dispune, cu privire la lipsa de lucru a marinarilor şi la funcţionarea stabilimentelor de
plasare.
2. Birou1lntemaţicoal al Muncii va putea asigura, în unire cu. guvemele şi
organiza1iil,e
interesate din fiecare ţară, cooidonarea diferitelor sisteme naţimale de plasare a
marinarilor.

Articolul 11
Aplicarea în teritoriile ne metropolitaneI.
Articolul 12
Ratificări: dispoziţie finală tip2.
Articolele 13 şi 14
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare, intrarea
în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor.
Articolul 15
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai tirziu până
la 1 iulie 1922.
Articolul 16
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tipi, cu excepţia că această
dispoziţie înlocuieşte "zece ani" cu "cinci ani", astfel, convenţia este deschisă denunţării la cinci ani după intrarea sa în vigoare.
Articolul 17
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipI.
Articolul 18
Texte având valoare:dispoziţii fin ale tip2.
Convenţia nr.l0/1921 relativă la vârsta de admitere a copiilor la munca agricolă
(Proiect de convenţie relativ la virsta de admitere a copiilor la munca agricolă-)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţioanle a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la întrebuinţarea copiilor în
agricultură în timpul orelor obligatorii de şcoală, chestiune prevăzută la punctul 3
al ordinii de zi a sesiunii, şi
După ce a decis că aceste propuneri să ia. fonna. unui proiect de convenţie
intenuJtiona1ă,
adoptă următorul proiect de convenţie care va trebui ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a xm-a a Tratatului
de la Versailles şi ale Părţilor corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace:
1 De vdz.ut MUIJ II.
2 De vdzut AnUIJ 1.
. Transpus în Legea fIIvdţănrdnJului primar din 26 iulie 1924, cu modifiaIrile
ulterioare.

Articolul 1
Copiii mai mici de 14 ani nu vor putea fi întrebuinţaţi sau să lucreze în întreprinderile agricole publice sau particulare, ori în dependinţele lor, decât în afară de
orele fixate pentru învăţământul şcolar, iar această muncă, dacă are loc, trebuie să fie
de aşa natură ca să nu poată vătăma silinţei lor la şcoală.
Articolul 2
În scopul pregătirii profesionale, perioadele şi orele de învăţărnânt vor putea fi
aşezate aşa fel încât să permită întrebuinţarea copiilor la munci agricole uşoare, şi mai
ales la muncile uşoare ale strângerii bucatelor. Totuşi, totalul anual al perioadei
de frecvenţă şcolară nu va putea fi redus la mai puţin de 8 luni.
Articolul 3
Dispoziţiunile articolului 1 nu se vor aplica la lucrările efectuate de copii în şcolile
tehnice, cu condiţia ca aceste lucrări să fie aprobate şi controlate de autoritatea
publică.
Articolul 4
Ratificări: dispoziţie finală tipi.
Articolul 5
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este
înregistrată.
Articolul 6
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţie finală tipi.
Articolul 7
Statclecareratifică convenţia trebuie să-iapIi:e dispoziţiile cel maitâmliu pânăJa 1
Îan.I92A.
Articolul 8
Aplicarea în teritoriile nemetropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.
Articolul 9
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tipi.
Articolul 10
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţii finale tipi.
Articolul 11
Texte având valoare: dispoziţii finale tipi.
Convenţia nr.1l/1921 relativă la drepturile de asociere şi de coaUţie
ale muncitorilor agricoU
(Proiect de convenţie relativ la drepturile de şdaţie şi de coaliţie
ale muncitorilor agricoli )
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
natiunilor,
, Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 25 octombrie 1921', în a treia sesiune, după ce a hotărât să
I De vdlUt AnUIJ 1.
z De vdlUt AnUIJ Il.
. Transpus fii Legea sindicatelor profesionale, din 26.mai 1921 ti în Legea
persoanelor juridice, din 6
februarie 1924.
adopte diferite propuneri relative la drepturile de asociaţie şi de coaliţie ale
muncitorilor agricoli, chestiune prevăzută la punctul 4 al ordinii de zi a sesiunii, şi
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie

internaţională
adoptă următorul proiect de convenţie, care va trebui ratificat de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Organizaţiei internaţionale
a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a 13-1 a Tratatului de la Versailles şi ale Părţilor
corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace.
Articolul 1
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie
se obligă să asigure tuturor persoanelor întrebuinţate în agricultură aceleaşi drepturi de
asociaţie şi de coaliţie ca şi lucrătorilor din industrie şi să desfiinţeze orice
dispoziţiune legislativă sau de altă natură, având ca scop să restrângă aceste drepturi
pentru muncitorii agricoli.
Articolul 2
. Ratificări: dispoziţii finale tipi.
Articolul 3
intrată în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare,
intrarea în vigoare pentru alţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea.
Articolul 4
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţii finale tipi.
Articolul 5
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel tirziu la 1 Îan. 1924.
Articolul 6
Aplicarea la teritoriile ne metropolitane conform art. 35 al Constituţiei2.
Articolul 7
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei fmale tip asupra denunţării2.
Articolul 8
Examen în vederea unei revizuiri: dispoziţie fmală tipi.
Articolul 9
Texte având valoare: dispoziţie finală tipi.
1932
Lege pentru ratifiCarea proiectului de convenţie relativ la indicarea greutiiţii pe
coldele mari transportoJe cu vapoarele°
Art. unic. – Se ratijică proiectul de convenţie relativ la indicarea greutăţii pe coletele
mari, transportate cu vapoarele, adoptat la Conferinţa Internaţioanlă a Muncii &1
cea de a XII.a sesiune, ţinută la Geneva &ltre 30 Mai – 21 Iunie 1929.
Textul convenţiei este aici alăturat.
I De văDIt AnUtl 1.
z De vdzut AnUIJ Il.
* Votată de Sl!TIIJt la 25 februarie, iar de Adunarea Deputaţilor la 1 aprilie 1931.
Promulgatd CII Decretul nr. 2756 din 20 septembrie ti publicată fii "Monitorul
Oficial" nr. 222 din 22 septembrie 1932.

Convenţia nr. 27/1929 relativă la indicarea greutăţii
pe coletele mari transportate cu vapoarele (Proiect de convenţie relativ la indicarea
greutăţii pe coieteie mari transportate cu vaporul-)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Natiunilor,
, Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunindu-se la 30 Mai 1920, în a 12-a sesiune.
După ce a hotărât să adopte diverse propuneri relative la indicarea greutăţii pe coletele
mari transportate cu vapoarele, chestiune prevăzută în primul punct de pe ordinea de
zi a sesiunii, şi după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei con
venţii internaţionale, ,
adoptă, astăzi, în a 21-a zi a lunii Iunie 1929, convenţia ce urmează a fi ratificată de
Membrii Organizaţiei Intemaţioanle a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a XIll-a a
Tratatului de la Versailles şi Părţilor corespunzătoare ale celorlalte Tratate de Pace.
Articolul]
1. Orice colet sau obiect care cântăreşte o mie de kilograme (o tonă metrică) sau mai
mult, ca greutate brută, consemnat în graniţele teritoriului oricărui Membru care
ratifică prezenta convenţie şi destinat să fie transportat pe mare sau pe cale navigabilă
interioară, va trebui, înainte de a fi îmbarcat, să poarte indicaţia greutăţii sale, însemnată pe partea lui exterioară, în chip clar şi durabil.
2. Legislaţia naţională va putea, în cazurile excepţionale, când e greu să se
determine greutatea exactă, să autorizeze indicarea greutăţii aproximative.
3. Obligaţia de a veghea la observarea acestei dispoziţiuni nu incumbă decât
guvernului ţării de unde coletul sau obiectul a fost expediat, cu excluderea guvernului
oricărei alte ţări prin care coletul ar putea trece pentru a ajunge la destinaţie.
4. Va fi datoria Iegislaţiilor naţionale de a hotărî dacă obligaţia de a însemna
greutatea în felul arătat mai sus trebuie să incumbe expeditorului sau altcuiva.
Articolele 2-8:
Dispoziţii fin ale tipi.
1957
Decretul tir. 213/1957 pentru ratificarea unor convenţii internaţionak
În materie de muncii adoptaJe de Organi7Jlţia Internaţională a Muncit"
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:
Articolul 1. – Se ratifică următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă
adop
tate de Organi7Jlţia Internaţională a Muncii:
- Convenţia nr. 29 din 1930, privind munca forţată sau obligatorie.
- Convenţia nr. 87 din 1948, privind libertatea sindicală ,i apărarea dreptului
sindical. – Convenţia nr. 89, privind munca de noapte a femeilor care lucrează în
industrie (revizuită în 1948).
. Transpusă iii Circulara nr.ll.978 din 10 decembrie 1934 a Ministerului
Comunicaţiilor către cdpităniile de
porturi şi o Circulard similard adresatd oficiilor vamale de Ministerul Finanţelor. '
J De vdZJlt AnUIJ 1.
- Publicat fii Buletinul Oficial al Marii Adunării Naţionale a R.P.R. nr. 4, din 18
ianuarie 1958.
- Convenţia tIr. 1 (}() din 1951, privind egalitatea de remunerare a mIlinii de lucru
mascu
tine şi a mIlinii de lucrufeminine, pentru o muncă de valoare egală.

Articolul 2. – Se denunţă Convenţia nr. 4 din 1919, privind munca de noapte
afemeilor,
ratificată prin Decretul tIr. 1990, din 17 mai 1921. .
Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie
Conferinţa, generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, care s-a întrunit
aici, la 10 iunie 1930, în cea de a patrusprezecea sesiune a sa,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri în legătură cu munca forţată sau
obligatorie, problema cuprinsă în primul punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
După ce a hotărât ca aceste propuneri vor lua forma unei convenţii interna
ţionale,
adoptă, astăzi douăzeci şi opt iunie una mie nouă sute treizeci, convenţia de mai jos,
care va fi denumită Convenţia privind munca forţată, 1930, ce urmează a fi ratificată
de către Membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii conform dispoziţiilor
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii:
Articolul 1
1. Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta
convenţie se angajează să desfiinţeze folosirea muncii forţate sau obligatorii, sub toate
formele ei, în termenul cel mai scurt posibil.
2. În vederea acestei desfiinţări tota1e, munca forţată sau obligatorie va putea fi
folosită în timpul perioadei tranzitorii numai în scopuri publice şi, în mod excepţional,
în condiţiile şi cu garanţiile stipulate în articolele care urmează.
3. La expirarea unui termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii şi
cu ocazia raportului prevăzut la articolul 31 de mai jos, Consilinl de Administraţie al
Biroului Internaţional al Muncii va examina posibilitatea de a desfiinţa
fără vre-o altă întârziere munca forţată sau obligatorie sub toate formele sale şi va
hotărî dacă este cazul să înscrie această problemă pe ordinea de zi a conferinţei.
Articolul 2
1. În sensul prezentei convenţii, termenul "muncă forţată sau obligatorie" va însemna
orice muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare,
şi pentru care numitul individ nu s-a oferit de bună voie.
2. Totuşi, termenul "muncă 'forţată sau obligatorie" nu va cuprinde, în sensul
prezentei convenţii:
a) orice muncă sau serviciu pretins în virtutea legilor privind serviciul militar
obligatoriu şi destinat unor lucrări cu caracter pur militar;
b) orice muncă sau serviciu făcând parte din obligaţiile civice normale ale
cetăţenilor unei ţări pe deplin independentă;
c) orice muncă sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condanmări
pronunţate printr-o hotărâre judecătorească, cu condiţia ca această muncă sau
seriviciu să fie executat sub supravegherea şi controlul autorităţilor publice şi

ca numitul individ să nu fie cedat sau pus la dispoziţia unor particulari, societăţi sau
unor persoane morale private;
d) orice muncă sau serviciu pretins în cazurile de forţă majoră, adică în caz de război,
catastrofe sau pericol de catastrofe ca: incendii, inundaţii, foamete, cutremure de
pământ, epidemii şi epizootii violente, invazii de mimate, de insecte sau de paraziţi
vegetali dăunători, şi în general orice împrejurări care
pun în pericol sau riscă să pună în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă a
întregii populaţii sau a unei părţi din populaţie;
e) muncile mărunte de la sat, adică muncile executate în interesul direct al
colectivităţii de către membrii acesteia, munci care, deci, pot fi considerate ca
obligaţii civice normale ce revin membrilor colectivităţii, cu condiţia ca populaţia
însăşi sau reprezentanţii săi direcţi să aibă dreptul să se pronunţe asupra justeţei
acestor munci.
Articolul 3
În sensul prezentei convenţii, termenul "autorităţi competente" va însemna fie
autorităţile metropolitane, fie autorităţile centrale superioare din teritoriul interesat.
Articolul 4
1. Autorităţile competente nu vor trebui să impună sau să permită impunerea muncii
forţate sau obligatorii în folosul unor particulari, societăţi sau al unor persoane morale
private.
2. Dacă o astfel de formă de muncă forţată sau obligatorie în folosul unor particulari,
societăţi sau unor persoane morale private există la data la care ratificarea prezentei
convenţii de către un Membm este înregistrată de către Directorul General al Biroului
Internaţional al Muncii, acest Membru va trebui să desfiinţeze complet munca forţată
sau obligatorie amintită, începând de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii,
în ceea ce-l priveşte.
Articolul 5
1. Nici o concesie acordată unor particulari, unor societăţi sau unor persoane morale
private nu va trebui să aibă drept consecinţă impunerea unei forme oarecare de muncă
forţată sau obligatorie în vederea producerii sau strângerii de produse pe care aceşti
particulari, societăţi sau persoane morale private le folosesc sau cu care fac comerţ.
2. Dacă anumite concesii existente comportă dispoziţii care au drept urmare
impunerea unei astfel de munci forţate sau obligatorii, aceste dispoziţii vor trebui să
fie anulate cât mai curând posibil, pentru a se conforma prevederilor articolului 1 al
prezentei convenţii.
Articolul 6
Funcţionarii administraţiei, chiar atunci când vor trebui să încurajeze populaţiile care
sunt în sarcina lor să se dedice unei munci oarecare, nu vor trebui să exercite asupra
acestor populaţii o constrângere colectivă sau individuală cu scopul de a le face să
muncească pentru particulari, societăţi sau persoane morale private.
Articolul 7
1. Şefii care nu exercită funcţiuni administrative nu vor trebui să recurgă la
munca forţată sau obligatorie.
2. Şefii care exercită funcţiuni administrative vor putea, cu autorizaţia expresă a
"autorităţilor competente, şi recurgă la munca forţată sau obligatorie în condiţiile prevăzute de articolul 10 al prezentei convenţii.
3. Şefii recunoscuţi ca atare de lege, şi care nu primesc o remuneraţie adecvată
sub alte forme, vor putea să beneficieze de folosirea serviciilor personale anume
reglementate, trebuind să se ia toate măsurile necesare pentru a preveni abuzurile.

Articolul 8
1. Răspunderea pentru orice hotărâri de a se recurge la munca forţată sau obliga
iorie va reveni autorităţilor civile superioare ale teritoriului respectiv.
2. Totuşi, aceste autorităţi vor putea să acorde autorităţilor locale superioare dreptul de
a impune munca forţată sau obligatorie, în cazurile în care această muncă "u va avea
ca efect îndepărtarea muncitorilor de domiciliul lor obişnuit. Aceste autorităţi vor
putea, de asemenea, să acorde autorităţilor locale superioare – pentru perioadele şi în
condiţiile care vor fi stabilite prin reglementarea prevăzută la art. 23 al prezentei
convenţii – dreptul de a impune o muncă forţată sau obligatorie pentru "executarea
căreia muncitorii vor trebui să se depărteze de domiciliul lor obişnuit, în cazul când
aceasta este necesară pentru inlesnirea deplasării funcţionarilor din admi
. nistraţie, în exercitarea funcţiunilor lor, precum şi a transportării materialului admi
nistraţiei. "
Articolul 9
Cu excepţia dispoziţiilor contrare stipulate la articolul 10 al prezentei conventii. nici o
autoritate care are dreptul să impună munca forţată sau obligatorie nu va trebui să
permită să se recurgă la această formă de muncă decât dacă s-a asigurat în prealabil:
a) că serviciul sau munca ce trebuie efectuată reprezintă un interes direct şi
important pentru colectivitatea chemată să o execute; b) că acest serviciu, sau muncă,
este de o necesitate actuală sau iminentă; c) că a fost imposibil să se procure mâna de
lucru voluntară pentru executarea
acestui serviciu sau munci, cu toate că s-au oferit salarii şi condiţii de muncă cel puţin
egale celor practicate pe teritoriul interesat pentru munci sau servicii similare;
d) că această muncă, sau serviciu, nu va constitui o povară prea grea pentru populllţia
actuală faţă de mina de lucm disponibilă şi de aptitudiIlea sa de a întreprinde munca
respectivă.
Articolul] O
1. Munca forţată sau obligatorie cerută ca impozit şi munca forţată sau obligatorie
impusă pentru lucrări de interes public de către şefii care exercită funcţiuni admi
nistrative vor trebui să fie, treptat, desfiinţate.
2. Până la această abolire, atunci când munca forţată sau obligatorie va fi cerută ca .
impozit, şi atunci când munca forţată sau obligatorie va fi impusă de către şefii care
exercită fun"Cţiuni administartive, în vederea executării unor lucrări de interes
, public, autorităţile interesate vor trebui să se asigure, în prealabil:
a) că serviciul sau munca ce trebuie executată este de interes direct şi important
pentru colectivitatea chemată să o execute;

b) că acest serviciu, sau muncă, este de o necesitate actuală sau iminentă;
c) că această muncă, sau serviciu, nu va constitui o povară prea grea pentru populaţia
actuală faţă de mina de lucru disponibilă şi de aptitudinea sa de a întreprinde munca
respectivă;
d) că executarea acestei munci, sau serviciu, nu va obliga pe muncitori să se
Îndepărteze de domiciliu11or obişnuit;
e) că executarea acestei munci sau serviciu va fi îndmmată, potrivit cu cerinţele
religiei, ale vieţii sociale sau ale agriculturii.
Articolul 11
1. Numai adulţii valizi de sex masculin, în vârstă de cel puţin 18 ani şi cel mult 45 ani
vor putea fi supuşi la muncă forţată sau obligatorie. În afară de categoriile de muncă
prevăzute la articolul 10 al prezentei convenţii vor trebui să fie respectate limitele şi
condiţiile următoare:
a) recunoaşterea prea1aşiIă – în toate cazurile în care aceasta va fi posibil – de către
un medic numit de administraţie – că aceştia nu suferă de nici o boală contagioasă şi
că sunt apţi din punct de vedere fizic să suporte munca impusă şi condiţiile în care ea
va fi efectuată;
b) scutirea personalului din şcoli, a elevilor şi profesorilor, cât şi a personalului
administrativ în general;
c) menţinerea în fiecare colectivitate a unui număr de oameni adulţi şi valizi
indispensabili vieţii familiale şi sociale; d) respectarea legăturilor conjugale şi
familiale. 2. În scopurile indicate în alineatul c) de mai sus, reglementarea prevăzută
la art.
23 al prezentei convenţii va stabili proporţia de persoane din populaţia permanentă de
sex masculin şi validă care vor putea fi obiectul unei recrutări determinate, această
populaţie neputând, totuşi, depăşi, în nici un caz, 25% din această populaţie. Stabilind
această proporţie, autorităţile competente vor trebui să ţină seama de densitatea populaţiei, de dezvoltarea socială şi fizică a acestei populaţii, de perioada din cursul anului
şi de starea lucrărilor ce trebuie efeCtuate de cei interesaţi pe loc şi pe cont propriu; în
genetal autorităţile vor trebui să repecte necesităţile economice şi sociale ale vieţii
norma1e a colectivităţii respective.
Articolul 12
1. Perioada maximă în timpul căreia un individ oarecare va putea fi constrins la
muncă forţată sau obligatorie sub diversele forme nu va trebui să depăşească 60 de
zile dintr-o perioadă de 12 luni, zilele de călătorie necesare pentru a merge la locul de
muncă şi a se întoarce trebuind să fie cuprinse în aceste 60 de zile.
2. Fiecare muncitor con strâns la muncă forţată, sau obligatorie va trebui să posede un
certificat care să indice perioadele de muncă forţată sau obligatorie pe care le-a
efectuat.
Articolul 13
1. Orele norma1e de muncă ale oricărei persoane constrânse la munca forţată sau
obligatorie vor trebui să fie aceleaşi ca orele obişnuite pentru munca liberă, iar orele
de muncă efectuate peste durata normală vor trebui să fie remunerate după aceleaşi
tarife ca şi cele folosite pentru orele suplimei1tare ale muncitorilor liberi.
2. Va trebui să se acorde săptămânal o zi de odihnă tuturor persoanelor supuse la o
formă oarecare de muncă forţată sau obligatorie, şi această zi va trebui să coincidă pe
cât posibil, cu ziua consacrată prin tradiţie, sau prin obiceiurile ţării ori ale regiunii.
Articolul 14
1. Cu excepţia muncii prevăzute la articolul 10 al prezentei convenţii, munca forţată

sau obligatorie, sub toate formele ei, va trebui să fie remunerată în bani şi după tarife
care, pentru acelaşi fel de muncă, nu vor trebui să fie inferioare nici celor în vigoare în
regiunea în care muncitorii sunt folosiţi, nici celor în vigoare în regiunea din care au
fost recrutaţi muncitorii.
2. În cazul când mUnca este impusă de către şefi în exercitarea funcţiunilor lor
administrative, va trebui să fie introdusă, cât mai curând posibil, plata salariilor în
condiţiile prevăzute la paragraful precedent.
3. Salariile vor trebui să fie plătite fiecărui muncitor, individual, şi nu şefului
său de trib sau oricărei alte autorităţi.
4. Zilele de călătorie pentru a merge la locul de muncă şi pentru întoarcere vor
trebui să fie socotite la plata salariilor ca zile de muncă.
5. Prezentul articol nu va avea ca efect interzicerea aprovizionării muncitorilor cu
raţiile alimentare obişnuite ca parte din salariu, aceste raţii trebuind să fie cel puţin
echivalente cu suma de bani pe care o reprezintă, dar nu trebuie să se facă nici o reţinere din salariu, nici pentru achitarea impozitelor, nici pentru hrană, îmbrăcăminte şi
locuinţe speciale care vor fi acordate muncitorilor pentru a-i menţine în stare de a-şi
continua munca,luând în consideraţie condiţiile speciale ale muncii lor, şi nici pentru
fumizare de unelte.
Articolul 15
1. Orice legislaţie privind despăgubirea în caz de accidente sau boli provocate de
muncă, şi orice legislaţie care prevede ajutorarea persoanelor aflate în sarcina
muncitorilor decedaţi sau invalizi, legislaţii CJUe sunt sau vor fi în vigoare pe teritoriul respectiv, vor trebui să fie aplicate persoanelor supuse muncii forţate sau obligatorii în aceleaşi condiţii ca şi muncitorilor liberi.
2. În orice caz, fiecare autoritate care foloseşte un muncitor la muncă forţată sau
obligatorie va avea obligaţia să asigure întreţinerea muncitomlui respectiv dacă un
accident sau o boală cauzată de muncă 11 face, total sau parţial, incapabil de a-şi
câştiga existenţa. Această autoritate va trebui, de asemenea, să-şi asume obligaţia de a
lua măsuri pentru asigurarea întreţinerii oricărei persoane afIate în mod efectiv în
sarcina muncitomlui, în caz de incapacitate sau deces. rezultând din muncă.
Articolul 16
1. Persoanele supuse muncii forţate sau obligatorii nu vor trebui – în afara cazurilor de
necesitate excepţionale – să fie transferate în regiuni în care condiţiile de hrană şi de
climă sunt atât de diferite de cele cu care au fost obişnuite, încât ar constitui un pericol
pentru sănătatea lor.

2. În nici un caz, o asemenea transferare de muncitori nu va fi autorizată fără aplicarea
strictă a tuturor măsurilor de igienă şi cazare care se impun pentru instalarea lor şi
pentru apărarea sănătăţii lor.
3. Când o asemenea transferare nu va putea fi evitată, vor fi luate măsuri după avizul
serviciului medical competent – care să asigure adaptarea treptată a muncitorilor la
noile condiţii de hrană şi de climă.
4. În cazurile când aceşti muncitori sunt chemaţi să execute muncă regulată cu care nu
sunt obişnuiţi, va terbui să se ia măsuri care să asigure adaptarea lor la acest gen de
muncă, în special în ceea ce priveşte antrenarea treptată, orele de muncă, inter. calând
repausuri şi imbunătăţind sau mărind raţiile alimentare, după necesitate.
Articolul 17 .
Înainte de a autoriza orice recurgere la munca fotţată sau obligatorie pentru lucrările
de construcţii sau de întreţinere care vor obliga pe muncitori să rămână pe locul de
muncă o perioadă îndelungată, autorităţile competente vor trebui să se asigure:
1. că au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura igiena muncitorilor şi a le
garanta îngrijirea medicală indispensabilă şi, în special, că: a) aceşti muncitori sunt
supuşi unui examen medical înainte de a începe lucrările şi unor noi examinări la
anumite intervale pe toată durata muncii; b) că a fost prevăzut un personal medical
suficient, precum şi dispensare, infirmerii, spitale şi materiale necesare pentru a face
faţă tuturor nevoilor, şi c) că buna igienă la locurile de muncă, aprovizionarea munci.
torilor cu apă, alimente, combustibil şi ustensile de bucătărie au fost asigurate în mod
satisfăcător şi că au fost prevăzute, la nevoie, imbrăcăminte şi locuinţe satisfăcătoare.
2. că au fost luate măsurile necesare pentru a se asigura întreţinerea familiei
muncitorului, în special înlesnind trimiterea unei părţi din salariu, printr-un procedeu
sigur, cu asentimentul sau la cererea muncitomlui;
3. că transportul muncitorilor pentru a merge la locul de muncă şi pentru întoar. cere
va fi asigurat de administraţie, pe răspunderea şi cheltuiala sa, şi că administraţia va
înlesni aceste călătorii, folosind; în cea mai largă măsură posibilă, toate mijloacele de
transport disponibile;
4. că, în caz de boală sau accident, care îi fac pe muncitori incapabili de muncă pentru
o anumită perioadă, repatrierea muncitorului va fi asigurată pe cheltuiala
administraţiei;
5. că orice muncitor care ar dori să rărnână IJC.loc ca muncitor liber la expirarea
perioadei sale de muncă forţată sau obligatorie, va avea facultatea de a face, fără a
pierde, timp de 2 ani, drepturile sale la repatriere gratuită.
Articolul 18
1. Mşnca forţată sau obligatorie pentru transportarea de persoane sau mărfuri, de
exemplu, cu braţele sau prin vâslire, va trebui să fie desfiinţată în termenul cel mai
scurt posibil, iar, până la desf1ÎDţare, autorităţile competente vor trebui să elaboreze
regulamente care să fixeze:
a) obligaţia de a nu folosi această muncă decât pentru a înlesni deplasarea de
funcţionari ai administraţiei în exercitarea funcţiunilor lor, sau transportarea
de materiale ale administraţiei, sau, în caz de necesitate absolut urgentă, tran.
sportarea altor persoane decât funcţionari;
b )obligaţia de a nu folosi la astfel de transporturi decât oameni apţi din punct de
vedere fizic pentru această muncă, recunoscuţi astfel printr-un examen medi. cal
prealabil, în toate cazurile în care acest examen este posibil; în caz că acesta nu este
posibil, persoana care foloseşte această mână de lucru va trebui să se asigure, pe
răsunderea sa, că muncitorii folosiţi au aptitudinea fizică cerută şi nu suferă de o boală

contagioasă;
c) greutatea BlaX.Îmă pe care o pot duce muncitorii;
d) parcursul maxim care va putea fi impus acestor muncitori de la locul domici
liului lor;
e) numărul maxim de zile pe lună sau pe orice altă perioadă în timpul căreia
aceşti muncitori vor putea fi rechiziţionaţi, zilele de călătorie pentru întoarce.
re fiind cuprinse în acest număr; .
f) persoanele care au dreptul să recurgă la această formă de muncă forţată sau
obligatorie, precum şi măsura în care e1e au dreptul de a recurge la aceasta.
2. Fixând limitele maxime menţionate la literele c, d, e din paragraful precedent,
autorităţile competente vor trebui să ţină seama de diferite elemente, în special de
aptitudinea fizică a populaţiei care va trebui să fie rechiziţionată, de felul intinerarului
de parcurs, cât şi de condiţiile climaterice.
3. Autorităţile competente vor trebui, în afară de aceasta, să ia măsuri pentru ca
distanţa zilnică normală făcută de hamali să nu depăşească o distanţă corespunzătoare
duratei medii a unei zile de muncă de 8 ore, ţinând seama că pentru a o stabili, va tre
bui să se aibă în vedere nu numai greutatea ce trebuie dusă şi distanţa de parcurs, ci şi
starea dmmului, perioada anului şi toate celelalte elemente; dacă ar fi necesar să se
impună hamalilor ore suplimentare de muncă, acestea vor trebui să fie remunerate
după tarife mai ridicate decât cele normale.
Articolul 19
1. Autorităţile competente nu vor trebui să permită să se recurgă la culturi obli. gatorii
decât în scopul prevenirii foametei sau a lipsei de produse alimentare, şi totdeauna sub
rezerva că alimentele sau produsele astfel obţinute să rămână proprietatea indivizilor
sau colectivităţii care le-au produs.
2. Prezentul articol nu va trebui să aibă ca rezultat – atunci când producţia e
organizată după lege şi obicei pe baza comunală şi când produsele sau beneficiile care
provin din vânzarea acestor produse rămân proprietatea colectivităţii – să scutească pe
membrii colectivităţii de obligaţia de a se achita de munca astfel impusă.
Articolul 20
Legislaţiile care prevăd o represiune colectivă aplicabilă unei întregi colectivităţi
pentru delictele comise de unii din membrii săi nu vor trebui să cuprindă şi munca
forţată sau obligatorie pentru o colectivitate, ca una dintre metodele de represiune.
Articolul 21
Nu se va recurge la munca forţată sau obligatorie pentru lucrările subterane ce
urmează să fie executate în mine.

Articolul 22
Rapoartele anua1e pe care Membrii, care ratifică prezenta convenţie, se angajează să
le prezinte Biroului Internaţional al Muncii, conform dispoziţiilor art. 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, privind măsurile luate de ei pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, vor trebui să cuprindă informaţii cât se poate de
complete pentru fiecare teritoriu interesat, în ceea ce priveşte măsura în care s-a recurs
la munca forţată sau obligatorie pe acest teritoriu, precum şi următoarele puncte:
scopul în care această muncă a fost efectuată;.procentajul morbidităţii şi mortalităţii;
ore de muncă; sistemul de plată a salariilor şi cuantumu110r, precum şi orice alte date
necesare.
Articolul 23
1. Pentru a aplica dispoziţiile prezentei convenţii, autorităţile competente vor trebui să
elaboreze un regulament complet şi precis cu privire la folosirea muncii forţate sau
obligatorii.
2. Acest regulament va trebui să' cuprindă, în special reguli care să permită fiecărei
persoane supuse muncii forţate sau obligatorii să prezinte autoritiţilor orice reclamaţie
referitoare la condiţiile de muncă, garantându-le că aceste reclamaţii vor fi examinate
şi luate în consideraţie.
Articolul 24
În toate cazurile va trebui să se ia măsurile necesare pentru asigurarea strictei
aplicări a regulamentelor privind folosirea muncii forţate sau obligatorii, fie prin
extinderea la muncă forţată sau obligatorie a atribuţiilor oricărui organ de inspecţie
deja creat pentru supravegherea muncii libere, fie prin orice alt sistem potrivit.
Va trebui, de asemenea, şi se ia măsuri pentru ca aceste regulamente să fie
aduse la cunoştinţa persoanelor supuse muncii forţate sau obligatorii.
Articolul 25
Faptul de a cere în mod ilegal prestarea muncii forţate sau obligatorii va fi pasi
bil de sancţiuni penale, şi orice Membru care ratifică prezenta convenţie va avea obligaţia să se asigure că sancţiunile impuse de lege au o eficacitate reală şi sunt strict
aplicate.
Articolul 26
1. Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta
convenţie se angajează să o aplice pe teritoriile supuse suveranităţii, jurisăicţiei, pro
tecţiei, suzeranităţii, tutelei sau autorităţii sale, în măsura în care el are dreptul să-şi
asume obligaţii în legătură cu problemele de jurisăicţie internă. Totuşi, dacă acest
Membm doreşte să se prevaleze de dispoziţiile articolului 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, el va trebui să însoţească ratificarea sa de o declaraţie
prin care să facă cunoscut:
1. teritoriile la care intenţionează să aplice integral dispoziţiile prezentei con
venţii;
2. teritoriile la care intenţionează să aplice dispoziţiile prezentei convenţii cu
modificări şi în ce constau aceste modificări; 3. teritoriile pentru care îşi rezervă
hotărârea. 2. Declaraţia sus-menţionată este considerată ca făcând parte integrantă din
ratifi
care şi va produce efecte identice. Orice Membm care va formula o astfel de
declaraţie
va avea facu1tatea de a renunţa, printr-o nouă declaraţie, la toate sau la o parte din
rezervele cuprinse, conform alioeate1or 2 şi 3 de mai sus, în declaraţia sa anterioară.
ArticOlul 27 Ratificări: dispoziţie fmală tip i.

Articolul 28
Intrarea în vigoare: dispoziţie fmală tip i.
Articolul 29
Notificarea ratificărilor către Membri dispoziţie finală tip i.
Articolul 30 '
Denunţare. Această dispoziţie diferă de dispoziţia finală tipI. La paragraful 2, trebuie
citit "cinci ani" în loc de "zece ani"; astfel, după ce convenţia a fost în vigoare 10 ani,
ea este deschisă denunţărilor la intervale de cinci ani.
Articolul 31
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tipi.
Articolul 32
Efect al convenţiei care revizuieşte: dispoziţie finală tipi.
Articolul 33
Texte având valoare: dispoziţie finală tipI.
Conventia nr. 87/1948 privind libertatea sindicaiă şi apărarea dreptului sindical
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la San
Francisco de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi
care s-a întrunit aici,la 17 iunie 1948, în cea de a treizeci şi una sesiune a sa,
După ce a hotărât să adopte, sub forma unei convenţii, diferite propuneri privitoare la
libertatea sindicală şi la apărarea dreptului sindical, problema care constituie punctul 7
de pe ordălea de zi a sesiunii,
Considerând că Preambulul Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii enunţă,
printre mijloacele susceptibile de a îmbunătăţi situaţia muncitorilor şi de a asigura
pacea, "afirmarea principiului libertăţii sindicale" ,
Considerând că Declaraţia de la Philadelphia a proclamat din nou că "libertatea
de exprimare şi de intrunire este o şondiţie indispensabilă a unui progres susţinut",
Considerând că Conferinţa internaţională a Muncii, la cea de a 30-a sesiune a sa, a
adoptat, în unanimitate, principiile care trebuie să stea la baza reglementării
internaţionale,
Considerând ci Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la cea de a doua sesiune a sa,
şi-a însuşit aceste principii şi a invitat Organizaţia internaţională a Muncii să-şi
continue eforturile pentru a se putea adopta una sau mai multe convenţii
internaţionale;
adoptă, astăzi, nouă iulie una mie nouă sute patmzeci şi opt, convenţia de mai jos, care
va fi denumită "Convenţia privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical,
1948".
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Partea 1 Libertatea sindicală
Articolul 1
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru care prezenta
convenţie este în vigoare, se angajează să aplice dispoziţiile următoare:
, Articolul 2
Muncitorii şi patronii, fără nici o deosebire, au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, şi
constituie organizaţii la alegerea lor, precum şi să se afilieze acestor organizaţii, cu
singura condiţie de a se conforma statutelor acestora din urmă.
Articolul 3
1. Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul şi-şi elaboreze statutele şi
regulamentele administrative, să-şi aleagă liber reprezentanţii, să-şi organizeze ges
tiunea şi activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiune. .
2. Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să
limiteze acest drept sau să-i împiedice exercitarea legală.
Articolul 4
Organizaţiile de muncitori şi patroni nu sunt supuse dizolvării sau suspendării
pe cale administrativă.
Articolul 5
Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să constituie federaţii şi confederaţii
precum şi să se afilieze acestora, şi orice organizaţie, federaţie sau confederaţie are
dreptul să se afilieze la organizaţii internaţionale de muncitori şi patroni.
Articolul 6
Dispoziţiile articolelor 2, 3 şi 4, de mai sus, se aplică federaţiilor şi confederaţii
lor organizaţiilor de muncitori şi patroni.
Articolul 7
Dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile de muncitori şi patroni,
federaţiile şi confederaţiile lor, nu poate fi subordonată unor condiţii care ar pune în
discuţie aplicarea dispoziţiilor articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus.
Articolul 8 ,
1. În exercitarea drepturilor care le sunt recunoscute de prezenta convenţie,
muncitorii, patronii şi organizaţiile lor respective sunt obligaţi ca, după exemplul
celorWte persoane sau colectivităţi organizate, să respecte legalitatea.
2. Legislaţia naţională nu va trebui să prejudicieze şi nici să fie aplicată în aşa
fel încât să prejudicieze garanţiile prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 9
1. Măsura în care garanţiile prevăzute în prezenta convenţie se vor aplica forţe
lor armate şi poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională.
2. Conform principiilor stabilite la paragraful 8 al articolului 19 al Constituţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificarea acestei convenţii de către un Membru
nu va trebui considerată ca afectând orice lege, orice sentinţă, orice obicei, sau orice
acord, deja existente, care acordă membrilor forţelor armate şi poliţiei garanţii prevăzute în prezenta convenţie.
Articolul 10
În prezenta convenţie, termenul "organizaţie" înseamnă orice organizaţie de muncitori
şi patroni având drept scop să promoveze şi să apere interesele muncitorilor sau
patronilor.
Partea a II-a Apărarea dreptului sindical Articolul]]
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru care prezenta convenţie
este în vigoare, se angajează să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a

asigura muncitorilor şi patronilor libera exercitare a dreptului sindical.
Partea am-a.
Diferite măsuri
Articolele 12 şi 13
Declaraţii de aplicare în teritoriile ne meu'opolitanei .
Partea a IV -a. Dispoziţii tinale Articolele 14-2]
Dispoziţii finale tip2.
Conventia nr. 89 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie
(revizuită în 1948)
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la San
Francisco de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi
care s-a întrunit aici, la 17 iunie 1948, în cea de a treizeci şi una sesiune a sa,
după ce a hotărâtsă adopte diferite propuneri referitoare la revizuirea parţială a
convenţiei asupra muncii de noapte (a femeilor) 1919, adoptată de conferinţăîn prima
sesiune şi la revizuirea convenţiei asupra muncii de noapte (a femeilor) (revizuită),
1931, adoptată de conferinţă în cea de a optsprezecea sesiune a sa, problema care
constituie punctul 9 de pe ordinea de zi a sesiunii,
considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenţii inter
naţionale,
adop.tată, astăzi, noui iulie, una mie nouă sute patruzeci şi opt, următoarea convenţie,
care va fi denumită "Conveţie asupra muncii de noapte (a femeilor) (revizuită),1948".
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Partea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1
1. În sensul prezentei convenţii, vor fi considerate ca "întreprinderi industriale": a)
minele., carierele şi industriile extractive de orice fel;
b) întreprinderile în care produsele sunt fabricate, modificate, curăţite, reparate,
omate, finisate, pregătite pentru vânzare, distruse sau dărâmate, sau în care materialele
suferă o transformare, inclusiv întreprinderile de construcţii de vapoare, de producere,
transformare şi transmitere a electricităţii şi a forţei matrice, în general;. .
c) întreprinderile de construcţii şi proiectări civile, inclusiv lucrările de contruc
ţii, de reparaţii, de întreţinere, de transformare şi de dărâmare.
2. Autoritatea competentă va stabili linia de demarcaţie între industrie, pe de o
parte, şi agricultură, comerţ şi celelalte munci neindustriale, pe de altă parte.
Articolul 2
În sensul prezentei convenţii, termenul "noapte" înseamnă o perioadă de cel puţin 11
ore consecutive, cuprinzând un interval de autoritatea competentă, de cel puţin 7 ore
consecutive, cuprins între orele 10 seara şi 7 dimineaţa; autoritatea competentă va
putea să prescrie intervale diferite pentru diferite regiuni, industrii, întreprinderi sau
ramuri industriale sau de întreprinderi, dar, înainte de a stabili un interval începând
după orele 11 seara, va consulta organizaţiile de patroni şi muncitori interesaţi.
Articolul 3
Femeile, fără deosebire de vârstă, nu vor putea fi folosite în timpul nopţii în nici o
întreprindere industrială, publică sau particulară şi în nici o unitate a acestor
întreprinderi, cu excepţia întreprinderilor unde sunt folosiţi numai membrii aceleaşi
familii.
Articolul 4
Articolul 3 nu va fi aplicat:
a) în caz de forţă majoră, când ÎI1tr-o întreprindere, se produce o întrerupere a
expioatării care nu se poate prevedea şi care nu are caracter periodic;
b)ÎI1 cazul în care munca se efectuează, -fie la materii prime, fie la materii în
stare de preparare, susceptibile alterării foarte rapide şi când această muncă
este necesară pentru a salva aceste materii de la o pierdere inevitabilă. Articolul 5
1. Când, din cauza unor împrujurări deosebit de grave, interesul naţional o cere,
interzicerea muncii de noapte a femeilor va putea fi suspendată printr-o hotărâre a
guvernului în urma consultării organizaţiilor de patroni şi muncitori interesate.
2. Această suspendare va trebui să fie notificată Directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii, de către guvernul interesat, în raportul său anual privind
aplicarea convenţiei.
Articolul 6
În întreprinderile industriale supuse influenţei anotimpurilor, şi în toate cazurile în
care împrejurările excepţionale o cer, durata perioadei de noapte indicată la articolui 2
va putea fi redusă la 10 ore, timp de 60 de zile pe an.
Articolul 7
În ţările în care clima face ca munca de zi să fie deosebit de grea, perioada de noapte
poate fi mai scurtă decât cea fIXată în articolele de mai sus, cu condiţia să se acorde
în timpul zilei un repaus de compensaţie.
Articolul 8
Prezenta convenţie nu se aplică:
a) femeilor care deţin posturi de conducere sau cu caracter tehnic şi care implică

o răspundere;
b) femeilor ocupate în servicii de igienă şi sănătate şi care nu efectuează normal
o muncă manuală.
Partea a II.a Dispoziţii spedale referitoare la anumite ţări Articolul 9
În ţările în care nici un regulament public nu se aplică la munca femeilor în timpul
nopţii în întreprinderile industriale, termenul "noapte" va putea desemna în mod
provizoriu, şi pe o perioadă de maximum 3 ani, la aprecierea guvernului, o perioadă
de numai 10 ore, care va cuprinde un interval fixat de autoritate competentă, de cel
puţin 7 are consecutive, cuprinse între orele 10 seara şi 7 dimineaţa.
Articolele 10-12:
Modificări în aplicarea convenţiei în ce priveşte India şi Pakistan şi proceduri
pentru amendarea lor.
Partea a în.a. Dispoziţii tmale Articolele 13-20:
Dispoziţii finale tip i.
Conventia nr.l0011951 privind egalitatea de remw'.erare a mâinii de lucru masculine
şi a mâinii de lucru reminine, pentru o muncă de valoare egală
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi care s-a întrunit
aici,la 6 iunie 1951, în cea de-a treizeci şi patra sesiuni a sa,
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După ce a hotărât să adopte diferite propuneri în legătură cu principiul egalităţii de
remunerare a miinii de Icuru mascu1ine şi a mâinii de lucru feruioine pentru o muncă
de valoare egală, problema care constituie al şapţe1ea punct de pe ordinea de zi a
sesiunii,
După ce '3. hotărât că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii inter
naţionale,
adoptă, astăzi, douăzeci şi nouă iunie una mie nouă sute cincizeci şi unu, convenţia de
mai jos, care va fi denumită "Convenţie privind egalitatea de remunerare, 1951":
Articolul 1
În sensul prezentei convşnţii:
a) termenul "remuneraţie" cuprinde salariul obişnuit, de bază sau minim, şi
orice alte avantaje, plătite direct sau indirect în bani sau în natură, de către
patron muncitorului pentru munca prestată de acesta din urmă.
b) expresia "eaglitate de remunerare a miinii de lucru masculine şi a miinii de
lucru feruioine pentru o muncă de valoare egală" se referă la cuantumul
remuneraţiei fixat, fără discriminare în ceea ce priveşte sexul.
Articolul 2
1. Fiecare Membm va trebui, prin mijloace adaptate metodelor în vigoare pentru
fixarea cuantumului de remuneraţie, să încurajeze şi, în măsura în care acesta este
compatibil cu metodele aruiotite, să asigure aplicarea pentru toţi muncitorii a principiului egalităţii de remunerare a miinii de lucru masculine şi a miinii de lucru femi
nine pentru o muncă de valoare egală.
2. Acest principiu va putea fi apUcat:
a) fie pe calea legislaţiei naţionale;
b) fie prin orice sistem de fixare a remuneraţiei, stabilit sau recunoscut de legis
laţie;
c) fie prin contracte colective încheiate între patroni şi muncitori;
d) fie prin îmbinarea acestor diferite mijloace.
Articolul 3
1. Atunci când asemenea măsuri sunt de natură să înlesnească aplicarea prezentei
convenţii, se vor lua măsuri pentru a încuraja aprecierea obiectivă a muncilor pe baza
lucrărilor pe care acestea le necesită.
2. Metodele ce vor fi folosite pentru această apreciere vor putea face obiectul unor
hotărâri, fie ale autorităţilor competente în ceea ce priveşte fIxarea cuantumu1ui
remuneraţiei, fie – dacă cuantumul remuneraţiei este fixat pe bază de contracte
colective – ale părţilor care au mcheiat aceste contracte.
3. Diferenţele de cuantum al remuneraţiei, care corespun,d, fără a ţine seama de sex,
unor diferenţe ce rezultă dintr-o astfel de apreciere obiectivă a lucrărilor care trebuie
să fie efectuate nu vor trebui să fie considerate contrarii principiului egalităţii de
remunerare a miinii de lucru masculine şi a miinii de lucru feruioine pentru o muncă
de valoare egală.
Articolul 4
Fiecare Membru va colabora în modul cel mai potrivit cu organizaţiile de patroni şi
muncitori interesate, pentru a pune în aplicare dispoziţiile prezentei convenţii.
Articolele 5, 6 şi 9-14
Dispoziţii fin ale tipi. '
Articolele 7 şi 8
Declaraţii de aplicare la teritoriile nemeşpolitane2.
1958

Decretulnr. 352 pentru ratif"u:area Convenţiei nr. 98 mnl949
privind aplicarea pricipiilor dreptului de organi1Jl1"e Fi negociere colectivă.
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:
Articol unic. – Se ratifică Convenţia nr. 98 privind aplicarea principiilor dreptului
de organizare şi negociere colectivă, adoptată de Organizaţia Internaţională a
Muncii, la 1 iulie 1949.
Convenţia nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare
şi negociere colectivă
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi care s-a întrunit la 8 iunie 1949, în cea de a trizeci şi doua sesiune a sa,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la aplicarea principiilor
dreptului de organizare şi de negociere colectivă, problema care. constituie al 4-lea
punct la ordinea de zi a sesiunii,
După ce a hotărât că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, azi, întâi iulie una mie nouă sute patru zeci şi nouă, convenţia de mai
jos, care va fi denumită "Convenţia asupra dreptului de organizare şi de negociere
colectivă,1949".
Articolul]
1. Muncitorii trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte
de discriminare care tind să prejudicieze libertatea sindicală în materie de angajare.
2. O asemenea protecţie trebuie să se aplice mai ales în ceea ce priveşte actele care au
ca scop:
J De vdzut MUIJ 1
2 De vdzut MUIJ Il
. Publicat în Buletinul Oficial al Marii Adundri Naţionalea RP.R.1IT. 34şdin 29
august 1958.

a) să subordoneze angajarea unui muncitor condiţiei de a nu se afilia unui sindi cat sau
de a înceta să facă parte dintr-un sindicat;
b) să concedieze un muncitor sau să i se aducă prejudicii prin oricare alte mijloace,
din cauza afdierii sale sindicate sau participării sale la activităţi sindicale în afara
orelor de muncă sau cu consimţământul patronului, în timpul orelor de muncă.
Articolul 2
1. Organizaţiile de muncitori şi de patroni trebuie să beneficieze de o protecţie
adecvată împotriva oricăror acte de ingerinţă ale unora faţă de celelalte, fie direct, fie
prin agenţii sau membrii lor, în formarea, funcţionarea şi administrarea lor. .
2. Sunt, cu deosebire, asimilate actele de ingerinţă în sensul prezentului articol,
măsurile tinzând să provoace crearea unor organizaţii de muncitori, dominate de un
patron sau o \Jrganizaţie de patroni sau să sprijine organizaţii de muncitori prin mijloace financiare sau în alt mod, în scopul de a pune aceste organizaţii sub controlul
unui patron sau al unei organizaţii de patroni.
Articolul 3
Dacă este necesar, trebuie să fie instituite organisme corespunzătoare condiţiilor
naţionale pentru a se asigura respectarea dreptului de organizare, definit prin articolele
precedente.
Articolul 4
Dacă este necesar, trebuie luate măsuri corespunzătoare condiţiilor naţionale pentru a
încuraja şi a promova dezvoltarea şi folosirea cea mai largă a procedurilor de
negociere voluntară a contractelor colective între patroni şi organizaţiile de patroni, pe
de o parte, şi organizaţiile de muncitori, pe de altă parte, în vederea reglementării, prin
acest mijloc, a condiţiilor de angajare.
Articolul 5
1. Măsura în care garanţiile prevăzute prin prezenta convenţie se vor aplica for
ţelor armate sau poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională.
2. Conform principiilor stabilite de paragraful 8 din art. 19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificarea acestei convenţii de către un Membm nu
va trebuie să fie considerată că afectează orice lege, orice sentinţă, orice obicei, sau
acord existent, care acordă membrilor forţei armate şi poliţiei garanţiile prevăzute de
prezenta convenţie.
Articolul 6
Prezenta convenţie nu se ocupă de situaţia funcţionarilor publici şi nu va putea,
În nici un fel, să fie interpretată ca aducând prejudicii drepturilor sau statutului lor.
Articolele 7,8 şi 1]- 16
Dispoziţii fmale tipi. .
Articolele 9/i 10
Declaraţii de aplicare în. teritoriile ne metropolitane2.
J De viIzllt AnUIJ 1
2 De vdv.t AnUIJ II .
1964
Decretul nr. 772
pentru ratiju:area Convenţiei tir. 116 privind revimwa JHlTfială a convenţiilor
adoptate de C onferillfa generală a muncii în primele sale treizeci fi două de sesiuni,
în vederea unificării dispoVţiilor referitoartlla pregătirea rapoartelor tJsupra
aplkării convenţiilor de către
C onsilila de Administraţie al Biroului I nterlllJ/ional al Muncii.
Consiliul de stat al Republicii Popuwre Romdne decretează:

Art. unic. – Se ratifică Convenţia nr. 116 privind revizuirea parţială a convenţiilor
adop
tate de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în primele sale
treizeci şi două de sesiuni, în vederea unificării dispoziţiilor referitoare la pregătirea
rapoartelor asupra aplicării convenţiilor de către Consiliul de Administraţie al
Biroului Internaţional al Muncii. adoptată la cea de- a patruzeci şi cincea sesiune a
Conferinţei generale a Organizaţiei Interna!iooole a Muncii, la 26 iunie 1961, la
Geneva.
Convenţia nr. 116/1961
privind revizuirea parţială a convenţiilor adoptate de Conferinţa
generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în primele sale treizeci şi două de
sesiuni, în vederea unificării dispoziţiilor referitoare la pregătirea rapoartelor asupra
aplicării convenţiilor
de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva, de către Consiliul de Administraţie al Biroului internaţio
nal al Muncii, şi întrunindu-se la 7 iunie 1961 în cea de a patruzeci şi cincea sesiune,
După ce a hotărât să adopte propuneri privind revizuirea parţială a convenţiilor
adoptate de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în primele sale treizeci şi două de sesiuni, în vederea unificării dispoziţiilor referitoare la pregătirea rapoartelor asupra aplicării convenţiilor de către Consiliul de Administraţie al
Biroului Internaţional al Muncii,
Considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, azi, 26 iunie 1961, convenţia de mai jos, care se va numi "Convenţia privind
revizuirea articolelor fmale, 1961".
Articolul]
În textele convenţiilor adoptate de conferinţa internaţională a Muncii în cadrul
primelor sale treizeci şi două de sesiuni, articolul final, care prevede prezentarea unui
raport asupra aplicării convenţiei de către Consiliul de Administraţie al Biroului
Internaţional al Muncii la Conferinţa generală, va fi omis şi înlocuit cu articolul
următor:
"Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de Administraţie al Biroului
Internaţional al Muncii va prezenta Conferinţei generale un raport asupra aplicării .
Publicat fii Buletinul OficicJJ al Marii Adunări Naţionalea RPR. 1IT. 19, din 12
decembrie 1964.

pt'Czentei convenţii şi va exliIlina daci este cazul şi se înşrie pe ordinea de zi a Conferinţei problema reviZuirii sale tataie sau patfiale" .
Articolul 2
OI'ice meomm ai orgmliafici, care, duri data iIIttitii în vigoue a prezentei convenţii,
va comunica dit'ectOluhti general al Bă'OOIUi Intcmaţioft1d at Muncii ratificarea
formali din JMrtea sa a Mei convenţii adoptate de către Conferinţă în cttrsul primelor
sate treizeci şi doUă de scsitmi, va fi cOitsiderat ci a ratificat acea COIIvcnţie, aşa
cum ea iÎ fost modificată ptiD COIIVcnţia de 'ati.
Articolul 3
Două eXemplatc ale prezentei convenţii vor fi semnate de citre Preşedintele
Conferinţei ,i de către Directorul Gelteral al Biroului Iatemaţional al Muncii. Unul din
aceste exemplare va fi depus la arhivele Biroului IiItemaţioRal ai Muncii, celălalt vă
fi inminat Secretarului general al Organizaţiei Naţiullilor Unite pentru înregistrare,
conform articokdUi 102 din Carta Naţiunilor Unite. Directorul Gelteral va trimite fiecăruia dintre membrii Organizaţiei Intemafioita1e a Muncii o copie certifteată pentnl
conformitate după prezenta convenţie.
Articolli14
1. Ratificările formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directorului
General al Biroului Internafiorial al MUncii.
2. Prezenta coovcnţie va intra iă vigoare la data când ratificările a doi membri ai
Orgânizaţiei Internltţichale a Muncii vot fi fost primite de către Directorul General.
3. După intrarea în vigOllte a prezentei convenţii Directorul General al Biroului
internaţional al Muncii va notifica primirea de noi ratificări ale convenţiei tuturor
membrilor Organizaţiei întemâţiol1ale a Muncii şi Secretarului General al Organizaţiei Natiunilor URite.
4. Orice membru care ratifteă pretenta COi1vcnţie recunoaşte ci dispoziţiile clauzei
inOdificatei en1inţate mai sus, la articOlul 1, ÎblocWesc, o dati cU intrarea în vigoare
iniţiali a piezentullH instrument, obligaţia. impUSă Consiliului de Administraţie, în
confOrD1itate cu convenţille adoptate de Conferinţă la pritnele sale treizeci şi două de
sesiUni, de a preZenta acesteia la intervalele fiute de conventiile amintite un raport
asupra aplicării fiecăreia din ele şi de a examina, în acelaşi timp, daci este cazul să se
inscrie pe ordinea de zi a Conferinţei problema reviZuirii sale tataIe sau parţiale.
Articolul 5
Indiferent de orice dispotifie cite ar figura într-una din convenţille adoptate de către
Cooferiliţi, ro cl1tsul primelor sale treiZeci şi două de sesiuni, ratificarea prezentei
cOllvenţil de către un meDlbru nu va produce de plin drept denunţarea vreuneia din
cOilveriţiile amintite, iar intrarea în vigoare a prezentei convenţii nu va avU drept
efect să inchidi. posibilitatea unor noi tîi.tifteări a vreuneia din acest,e conVel1ţil.
Articolul 6
1. În citul în care Conferinţa ar âdopta o nouă convenţie care şi revizuiască
total sau Pirtia! prezenta cOlivenţie, şi numai daci noua convenţie nu va dispune
altfel:
a) ratificarea: noii convenţii de către un stat membru va atrage denunţarea de plin
drept a prezentei convenţii. sub rezerva ci nou convenţie de revizuire să fi intrat în
vigoare;
b) începând de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta
convenţie va inceta să fie deschisă ratificării membrilor. '
2. Prezenta convenţie rămâne, în orice caz, în vigoare, în forma şi conţinutul său,
pentru membrii care o vor ratifica şi care nu vor ratifica convenţia care ar revizuj.,o.

Articoha 7
Versiunile francezi şi engleză ale prezentei convenţii fac credinta în egală
măsură.
Textul care precede este textul autentic al Convenţiei acioptate ÎII cuvenita formă de
către CoBferinţa generală 8: Organizatiei Intemaţiona1.e a Muncii la cea de-a patruzeci şi cincea sesiune a sa, care a avut loc la Geneva, ş care a fost declarată închisi la
29 iunie 1961.
1973
1Hcntullll'.284
pentnt nJtij"rictII'M ullOl'etHWenţii aI6 O,.,1IlIimţUi lnUr".,.,,1ItJk a Murreii .
Art. 1. – Se ratijică următoarele convenţii internaţionale tii înam-ie de munctI şi
ocrotiri
sociale. adOplDJede ctIlre Confet'inf4 generală a Organi1.4/iei htterruJşionale a
Muncii:
1. Convenţia tir. 59 din 1937 privind stabilirea vârstei minime pentru admiterea
copiilor
la muncile industriale (revizuită).
2. Convenţia M. 81 din 1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ.
3. Convenţia nr. 8& din 1948 privind organi1JJrea activittfţii defok1sire aforţei de
muncă. 4. Convenţia nr. 95 din 1940 privind protecţia salariulMi.
5. Corwenţia nI'. 111 dm, J958privind discriminarea în domelliul ocupăriiforţei de
muncă
şi exercitării J1t'Ofesiei. ,
6. Convenţia tIr. 117 din 1962 privind obiectivele şi normele debazij ale polăicii
sociale. 7. Convenţia nr.lZ2 din 1964 privind polăica de ocupare afrn1ei de muncă.
Alt. 2. – La depunerea instrunumtului de ratificare de căJre Republica SocialiStă
Rom4nia a convenţiilor prevăş de art. 1 se va face o declaraţie cu următorul
conţinut:
"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romtfnia consideră că menţinerea stării de
dependenţă a unor teritorii, la care se refel'ă reglementarea din art. 30,i 31 ale
Convenţiei nr. 81 din 1947, art. 13 şi 14 ale Convenţiei nr.lJ8.din 1948, art.13,i 14 ale
Convenţiei IIr. 88 din 1948, art. 20 şi 21 ale ConllenţM fir. 95 din 1949şi art. 6 al
Com>enţiei tir. 111 din 1958; nu este în collcordJlnţii cu Ca1't4 Organizaţjei
Naţiunilor Ullile şi cu documentele adoptaJe de O.NU. cu privire la acordarea
independenţei ţiirilor,i popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la
principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneţi ,i cooperarea între state
potrivit CartBi O,.,allilPliei NaţiuniIorUllittJ,. adoptWii în unanimitate prin Rezoluţia
nr. 2625 (XXV) din 1970, care proclamă în mod solemn obligaţia statelor de a
favoriza realiza.. rea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor
de a dispune de ele (;,sele în scopul de a pune de înd4t4 C4piit colonialismului." .
. Publicat fii BuklinulOflcialalR. S.Rom4nia, nr.81dht 6 Iunie 1973

CoD\'enţia nr. 59/1937 privind stabilirea vârstei minime
pentru admiterea copiilor la muncile industriale (revizuită)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva, de către Consiliul de Administraţie al Biroului internaţio
nal al Muncii, şi care s-a întrunit aici, la 3 iunie 1937 în cea de-a douăzeci şi treia
sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri privitoare la revizuirea parţială a
convenţiei care stabileşte virsta minimă pentru admiterea copiilor la muncile industriale, adoptate de către conferinţă la prima sa sesiune, problema care constituie cel
de-al şaselea punct al ordinii de zi a sesiunii,
considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 22 iunie 1937, convenţia următoare, care se va numi "Convenţie (revizuită)
privind virsta minimă (industrie), 1937".
Partea 1
Dispoziţii generale
Articolul]
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii vor fi considerate ca întreprinderi indus
triale mai ales:
a) minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) industriile în care produsele sunt prelucrate, modificate, curăţate, reparate,
decorate, finisate, pregătite pentru vânzare, sau în care materialele suferă o
transformare, inclusiv construcţia de nave, industriile de casare a materialelor, precum
şi producerea, transformarea forţei motrice, în general, şi a electricităţii;
c) construirea, reconstruirea, întreţinerea, repararea, modificarea sau demolarea
oricăror construcţii şi edificii, căi ferate, tramvaie, porturi, docuri, diguri, canale,
instalaţii pentru navigaţie interioară, drumuri, tunele, paduri, viaducte, canale
colectoare, canale obişnuite, puţuri, instalaţii telegrafice sau telefonice, instalaţii
electrice, uzine de gaz, distribuirea apei sau alte lucrări de construcţii, precum şi
lucrările de pregătire şi de fundaţie care preced lucrările prevăzute de acest alineat;
d) transportul persoanşlor sau mărfurilor de drumuri, cale ferată sau pe apă, inclusiv
manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri, debarcadere şi antrepozite, cu excepţia
transportului manual.
2. În fiecare ţară autoritatea competentă va determina linia de demarcaţie între
industrie, pe de o parte, şi comerţ şi agricultură, pe de altă parte.
Articolul 2
1. Copiii sub 15 ani nu pot fi angajaţi sau primiţi să muncească în întreprinderile
industriale, publice sau particulare, sau în unităţile subordonate acestora.
2. Legislaţia naţională poate autoriza folosirea muncii copiilor sub 15 ani în cazurile
în care aceştia sunt membrii familiei celui care angajează, şi care foloseşte ca forţă de
muncă numai propria faruilie, cu excepţia muncilor care, prin natura lor sau condiţiile
în care sunt îndeplinite, peric1itează viaţa, sănătatea sau moralitatea celor care le
execută.
Articolul 3
Dispoziţiile prezentei convenţii nu privesc munca copiilor din cadrul şcolilor
profesionale, cu condiţia ca această muncă să fie aprobată şi supra vegheată de către
autoritatea publică.
Articolul 4
În scopul de a permite controlul aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii, orice
conducător de întreprindere industrială este obligat să ţină un registru de evidenţă a

tuturor persoanelor sub 18 ani a căror muncă o foloseşte, cu indicarea datei naşterii
acestora.
Articolul 5
1. În ceea ce priveşte muncile care, prin natura lor sau condiţiile în care ele se
îndeplinesc, periclitează viaţa, sănătatea sau moralitatea persoanelor care le execută,
legile naţionale trebuie:
a) fie să stabilească limita sau limitele de virstă peste 15 ani pentru admiterea
tinerilor la aceste munci;
b) fie să delege unei autorităţi competente împuternicirea de a stabili limita sau
limitele de virstă peste 15 ani pentru admiterea tinerilor la aceste munci.
2. Rapoartele anuale, care trebuie să fie prezentate în conformitate cu articolul 22 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, trebuie să conţină, după caz, toate
infoşţiile privind virsta sau virstele stabilite de către legile naţionale potrivit
alineatului a) al paragrafului precedent, sau măsurile luate de către autoritatea competentă în virtutea împutemicirii delegate în conformitate cu alineatul b) al paragrafului
precedent.
Partea a II-a
Dispoziţii speciale pentru anşite ţări
Articolele 6-9
Modificări în aplicarea convenţiei în ce priveşte Japonia, India şi China, şi procedura
pentru amendarea lor.
Partea alII-a
Dispoziţii finale
Articolele 10-]6
Dispoziţii fin ale tipi. I De văzut AnUIJ 1

Conven!ia nr. 81/1947 privind inspecti,a mundi iD industrie şi comerţ
Confezinţa generali.. Organizaţiei Internaţionale a Mundi,
Convocată la Geneva de către Consiliul de Adminimaţic al Biroului Internaţional
al Mucii, şi care s-a intnmit aici, la 19 ianie 1941, ib cea"" tJcizecea. sesiune a sa.
După ce a holirit să adopte diferite propllDeti referitoare la inspecţia muncii în
indastrie şi comeJţ, problemă care coustituie cel de-al patntlea punct al ordinii de zi a
sesiDaii.
După ce a botirâtca aceste propuneri şi iA forma unei QJDvenţii internaţionale,
adoptă, la 11 iulie 1947, C<HIVeRţÎI mmătoue, care se va numi "Convenţia asu
pninspecţieimuacii,1947".
Partea I
IDspecti,a IlRUldi iD industrie
Articolul 1
Fiecare membru al Orguaizaţiei Internaţionalc a Muncii, care aplică prezenta
convenţie, trebuie să posede un sistem de inspecţie a mucii în illtreprinderilc indus
triale.
Articolul 2
1. Sistemul de inspecţie a mueii în intreprinderile iIrdastriale seva aplica tutu
ror întreprillderilor pentnl cş iRspedorii de muncă au sarcina să asigure aplicarea
clispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de munci şi la protecţia htcritorilor în
executarea. profesiei lor.
2. Legislaţia BaţiODali. va pIdeI. ex«:pta întreprinckrile miniere şi de transport
saa părţi ale acestor intreprilldai de laapl.ican:a prezeBtei COIIveaţii.
.Articolul 3 .
1. Sistemul de inspecţie a DlllDcii va .vea următoarele sşini:
a) să asigure aplicarea dispoUJiiIor lepIe referitoare lacşdiţiile de D11IDci şi la
protecţia lucritorilor în exerc:iWea profesiei lor, QUD sat dispozifiileprivind durata.
muncii, salarizal'ea, sccurita.tea şi igieua JJIIIDcii,CODdiţijle de trai, folosirea
copiilor şi a tinerilor şi altele conexe, îa mă'SIIa ib cş inspectorii de muncă SUBt
msărcinaţi şi asig1t.re aplicarea acestor dispodf.şi;
b) să fumizcze celor care aBpjcuă şi lucrătorilor iRformatii şi iHrumiri telmice asupra
mijloacelor celor mai eficace de respectare a dispoziţiilor legale; c) să aducă la
cunoştiDţa aatorititii competente deticicafde saa abumrilc care
eoastitaie îacălcări ale ş regale ta vÎ!OAR.
2. Dacă inspectorilor de munci le sunt iDcrcdiDţate şi alte f1mcJli, acestea DU trebuie
şi stinjenească exeKitarea f1uKţiilor priRcipale şi Bici şi dăuneze, intr-un mod oarecş,
autorităţi sau .impatţil1itiţii BCCesare iDspectoriIor în tlporturile lor cu cei care
aagajează şi cu lucrătorii.
Articol", 4
1. În măsura în care practica admiaistrativi a statului lIlC'IIIbru. permite, inspecţia
muncii va fi plasată sub supnvcgherea şi OOBtrolui Bei a1ltOtitiţi centrale.
2.lncaz;ul \mai stat fed'!lU,.expreşja "a1itoritate cen\W.!'înş, fie şş
tatea Jeder"i,fie o autoritate cenum a .uauia 4intreşrii federaş.
Artk<1lul 5
AutQritaWJşti vatrc:Wi &j.iA şu,dlţ şşoarc pemţIJIa.favş:
,a) oC<!qpcr4lC .i:fe<;tiviintre servi<:ii1e ,ue insp.., J'C deC) ,arte, şi alte şic.şi
pvemunenta1e şi inl!lin.ţiUe pub.ik:e şipu:ti<;uljU'C c.e.eXşliciti activităţiş
mănătoare,pc de ..tăparte; .
b) calaboruea ,întref\1Î1Qtionarii .inspcqţiei1UUllcii; pc .de ,o parte, şi cei c.ue

-.ngajeazi şilucritorii$A\1 Qtgal\izAtill.eacestC)Jă,peţ1e "tă:parte.
Articolul6
Pc;rsonalulşpecţiei ,va fi. fonnat dinfuncţionşP\1blici 111 căror staşt.i..şdiţii de
selViciu le asipri stabUitateaîn funcţie şi independenţa JaJi.cJe Ql'icesQbim.bare
pvc:mamentali şioriceinn\1enJinepşvizuş din aC"'.
Articolul 7
1. 'Sub rct!»Va c:ondiţiilor cerute de1egislaţiaBş.ion"ă .penuţrectUb!rş şngajaţilor
servicillor.publice,.inspec;tQtii
t1e
oumcivor.fhoc.,.taJi,nşpc.ş
aplitu.cUnii
candidatului.de a îndepliai şinile.pe cue ş şi şUeş.
2. Mijloa.cele cieaverificJII,ceste :aplitucţipivor;fi stabUit.eete ;Citreautootatea
competentă.
3.lnspcctoriide:muncitliebuie să.prim.eaş opregitirc cQrespunzitOll,lC exerci
tăriăuncJiilorlor.
Articolul. 8
PenuţfuncţiA . cie ;;nspcctQfîn cadrul. Sl<rvic:iului. deins.peeţiepot fi. desemnAţi atât
birbaţi, .cit şi fşi.DAci C$tenecesar, ,inspectorilor şi Qlspec;tOll,lClor.1i se pot atribui
SArejnispeciale.
Articolul 9
În .vecierea.siguritiÎ şii di,spoz4ii1Qt legale :pl'ivşdÎ8ienş şi sec!lrşJca lucrătorilor
cueişiţXţrcitiprofesiapentru a se jnfOQWl.ctespJ;'C cfcşlepecare le au
procşlefolO$ite. materjj1e uUljWe şi metodele deJş ş!lPtJl igtenei şi sccu.rititii
acestora,(iecue .st4t meJQbru va Iu;a misllrile. nece$lle pcutol ş.la. 4cţivitatea. ălspecfiei, să asş.C()laş OBor şpeJţişi Whnicieai ştor C4lificaţi,.în<:lusiv a unor tebnic:ieDi
în dQD1Cl1iu1 QlC4icinii,mecanici.i, elşititii şi şi, p:ltrivitşu metodele şspunzătQAfC
cşillor naţiou1e.
Articolul 10
NUJPirul.spectorilQl',şemunci ,va trebui sifacştşJn1 a.a.siglua.,cu.
eficacitate .funcţij1c şM;iuluicie jnspc4:Jie tiv... fifix.at ţ-cJu-.se.sc:ama.de:
a) impmtaQfa sm:jqjlor pe ş. Înşpectorii le .la de şlinit şi în special de:
. i) I1UJDirul. na.tUta, şf.l.şi sihla.ţia înJtepr.iadea:ilqr supuse ştroIubai;
şi) aumirul şi divcrsiq.tea. categodilor de Iuşori ş muncesc în aceste
intrepriDderi;
iii);.Bş şi COD)plexitatea dil;poziţiilorlcg. ca cirorqlk(areţreblJjc.şi
fie. ...şişati;
b) mijloacele materiale de execut.aNa sarcini1Qr puse la şziţia inspcdOrilor;

c) condiţiile practice în care urmează să se efectueze controalele pentru a da
rezultatele scontate.
Articolul 11
1. Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia
inspectorilor de muncă:
a) birouri locale amenajate corespunzător nevoilor serviciului şi accesibile tutu
ror celor interesaţi;
b) înlesniri de transport necesare exercitării funcţiilor acestora, atunci când nu
există posibilităţi de transport public corespunzător.
2. Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a rambursa inspectorilor de
muncă toate cheltuielile de deplasare şi cheltuielile accesorii necesare exercitării
funcţiilorlor.
'Articolul 12
1. Inspectorii de muncă, purtând asupra lor acte justificative ale funcţiilor pe
care le îndeplinesc, vor fi autorizaţi:
a) să. pătrundă liber, fără încunoştiinţarea prealabilă, la orice oră din zi şi din
noapte, în orice întreprindere supusă inspecţiei;
b) să pătrundă, ziua, în toate localurile pe care au motive temeinice să le contro
leze; .
c) să procedeze la orice cercetări, controale sau anchete considerate necesare
pentru a se asigura că dispoziţiile legate sunt respectate, şi în special:
i) să interogheze, singuri sau în prezenţa martorilor, pe cel care angajează
sau personalul întreprinderii, asupra tuturor problemelor referitoare la
aplicarea dispoziţiilor legate;
şi) să ceară să li se prezinte toate înscrisurile, registrele şi documentele a căror
deţinere este prevăzută de legislaţia referitoare la condiţiile de muncă, în scopul
verificării conformităţii acestora cu dispoziţiile legate şi pentru a le copia sau scoate
extrase;
iii) să pretindă afişarea instrucţiunilor prevăzute de dispoziţiile legate;
iv) să ia, pentru analiză, mostre din materiile şi substanţele utilizate sau manipulate,
ciI condiţia ca cel care angajează sau reprezentantul acestuia să fie încunoştinţat că
materiile sau substanţele respective au fost luate în
acest scop. .
2. Cu ocazia inspecţiei, inspectorul va informa despre prezenţa sa în întreprindere pe
cel care angajează sau pe reprezentantul acestuia, în afară de cazul în care apreciază
că o astfel de înştiinţare riscă să dăuneze eficacităţii controlului.
Articolul]3
1. Inspectorii de muncă vor fi autorizaţi să determine luarea de măsuri în vederea
eliminării defecţiunilor constatate la instalaţii, la amenajări sau în metodele de lucru,
pe care le considera dăunătoare sănătăţii sau securităţii lucrătorilor.
2. Pentru a putea determina luarea acestor măsuri, inspectorii vor avea dreptul, sub
rezerva contestării măsurilor respective pe căile judiciare sau administrative prevăzute
de legislaţia naţională, de a dispune sau de a face să se dispună:
a) să se aducă insta1aţiilor, într-un termen fIXat, modificările necesare pentru a
se asigura aplicarea strictă a dispoziţiilor legate privind şănătatea şi securita
tea lucrărilor;
b) să fie imediat luate măsuri executorii în cazurile de pericol iminent pentru sănătatea
şi securitatea lucrătorilor.
3. Dacă procedura stabilită la paragraful 2 nu este compatibiliă cu practica

administrativă şi judiciară a statului membru, inspectorii vor avea dreptul să sesizeze
autoritatea competentă pentru ca aceasta să dea ordine precise sau să determine luarea
de măsuri imediat executorii.
Articolul 14
Inspecţia muncii va trebui să fie informată despre accidentele de muncă şi cazurile de
îmbolnăviri profesionale, în situaţiile şi potrivit procedurii prescrise de legislaţia
naţională.
Articolul]5
Sub rezerva eventualelor excepţii prevăzute de legislaţia naţională, inspectorii
de muncă:
a) nu vor avea dreptul să aibă un interes oarecare, direct sau indirect, în între
prinderile aflate sub controlul lor;
b) vor fi obligaţi, prin măsuri penale sau disciplinare corespunzătoare, să nu
dezvăluie, chiar după părăsirea funcţiei, secretele de fabricaţie sau de comerţ
ori procedeele de exploatare cunoscute cu ocazia exercitării funcţiilor lor;
c) vor considera absolut confidenţia1ă sursa oricărei plângeri care semnalează
defecţiuni de instalaţii sau încălcarea dispoziţiilor legaleşi nu vor face cunoscut celui
care angajează sau reprezentantului acestuia că s-a procedat la efectuarea inspecţiei ca
urmare a unei plângeri.
Articolul 16
Numărul şi natura inspecţiilor efectuate la întreprinderi vor fi determinate de
necesitatea de a se asigura aplicarea efectivă a dispoziţiilor legate respective,
Articolul 17
1. Persoanele care vor încălca sau neglija respectarea dispoziţiilor legale; a căror
executare incumbă inspectorilor de muncă, vor fi pasibile de urmărirea legală imediată, fără avertisment prealabil. Legislaţia naţională va putea să prevadă însă exceptarea
cazurilor în care, pentru remedierea situaţiei sau pentru luarea de măsuri preventive,
este necesar un avertisment prealabil.
2. Inspectorii de muncă pot să decidă ca, în locul intentării acţiunii sau reco
mandării efectuării urmăririi, să dea avertismente sau îndrumări.
Articolul 18
Pentru încălcarea dispoziţiilor legate a căror aplicare este supusă controlului
inspectorilor de muncă, precum şi pentru împiedicarea inspectorilor de muncă în
exercitarea funcţiilor lor, în legislaţia naţională vor fi prevăzute sancţiuni corespunzătoare, care vor fi efectiv aplicate.
Articolul]9
1. Inspectorii de muncă sau birourile de inspecţie locale, după caz, sunt obligaţi să
prezinte autorităţii centrale de inspecţie rapoarte periodice, cu caracter general, asupra
rezultatelor activităţii lor.
2. Aceste rapoarte vor fi întocmite potrivit indicaţiilor autorităţii centrale şi vor trata
obiective indica te în timp de către aceasta; ele vor fi prezentate cel puţin la perioadele
fixate de autoritatea centrală însă, în toate cazurile, cel puţin o dată pe an.

Articolul 10
1. Autoritatea centrală de inspecţie va publica anual1lR aport, cu caracter gene
ral, asupra activităţii serviciilor de ÎD$pecţie aftate sub controlul său.
2. Aceste rapoarte vor fi publicate într-un termen convenab.îl, care să nu
depăşească însi 12 luni de la sfirşitul anului la are de se teferi.
3. Copii de pe rapoartele anua1e vor fi comunicatedirectQl'u1ui :general alBş lui
Internaţional al Muncii, într-un termen convenabil de la publicarea lor, dar care să nu
depişeasci 3 luni.
Articolul 21
Raportul anual publicat de către autoritatea centrală de jnspecţie se va referi
la următoarele:
a) legi şi reglementări decomp.et.enţa inspecţiei muncii;
b) personalul de inspecţie a muncii;
c) statistici ale ÎDtrepriDderilorsupuse inspecţiei şinumăru1de lucrători care
muncesc ÎR aceste întreprinderi;
d) statistici ale inspecţiilorefectuate;
e) statistici ale infracţilUliior comise şi ale sancţiunilor.aplicate;
f) statistici ale accidentelor de muncă;
g) statistici ale îmbolnivirilor profesiona1e, precum şi la orice alte probleme
referitoare la acest domeniu, în măsura în care acestea sunt de competenţa autorităţii
centrale.
Partea a D.a
Inspecti,amuocii în comerţ
A.rticolul22
Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care aplică prezenta parte a
convenţiei, trebuie să posede un sistem de inspecţie. a muncii în întreprinderile
comerciale.
Sistemul de ÎDspecţieamuncii în întreprinderile comerciale se aplică întreprinderilorpentru care inspectorii de muncă sunt însărcinaţi să asigure aplicarea.
dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia lucrătorilor în
exercitarea profesiei lor.
Mticolul24
Sistemul de inspecţie a muncii în intreprinderile comerciale va trebui să satisfacă
dispoziţiile articolelor 3-21 ale prezentei convenţii, în măsura în care acestea sunt
aplicabile.
Partea am-a
Diverse măsuri
Articolul 25
1. Orice stat membru al Organizaţieilntemaţionlt1e a Muncii, care.ratifici prezenta
convenţie, poate printr-o declaraţie anexată ratificării sale, să excludă din acceptarea
convenţiei partea a ll-aa acesteia.
2. Orice stat membru care a făcut o asemenea declaraţie poate să o anuleze oricând,
printr-o declaraţie ulterioară.
3. Orice stat membru care aplică o declaraţie îa.cută conform paragrafului 1 al
prezentului-articol va indica în fiecare an, în raportul său anual asupra aplicării prezentei convenţii, starea legislaţiei sale şi a practicii referitoare la dispoziţiile părţii a
doua a prezentei convenţii, precizând în ce măsuri s-a dat urmare sau s-a propus şi se
dea urmare acelor dispoziţii.
Articolul 26

În cazurile în care nu reiese în mod sigur ci o întreprindere sau o parte ori un serviciu
dintr-o întreprindere sunt sapuse prezentei <:oovenţii, sarcina rezolvării acestei
probleme revine autoritiţii competente.
Articolul 27
Termenul "dispoziţii legale", folosit în prezenta convenţie, cuprinde, pe lângi
legislaţie, şi hotărâriie arbitrale şi contractele colective cu putere de lege a căror aplicare inspectorii de muncă au sarcina de a o efectua.
Articolul 28
Infonnaţii aminunţite privind intreaga legislaţie naţională care corespunde dispoziţiilor prezentei convenţii vor fi incluse în rapoartele anuale care se prezintă în
conformitate cu articolul 22 din Constituţia Organu.aţicl Inţemaţionale a Muncii.
Articolul 29
1. Când teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte intinse sau când, datoriti
caracterului rizleţ al populaţiei sau stadiului de dezvoltare a acesteia, autoritatea
competentă consideră că dispoziţiile prezentei convenţii nu pot fi aplicate, ea poate
excepta acele regiuni de la aplicarea convenţiei, fie în toalitatea ei, fie cu excepţiile pe
care le consideri corespunzătoare anumitor Îiltreprinderi sau anumitor lucrări.
2. Orice stat membru trebuie să iDdice, ÎD primul său raport anual asupra aplicării
prezentei convenţii, prezentat în virtutea articolului 22 din Constituţia Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, orice regiune pentru care îşi propune să recurgă la dispoziţiiie
prezentuhti articol, precum şi motivele respective.
Drept urmare, nici un stat membru nu va putea să recurgă la dispoziţiile prezen
tului articol, decât pentru regiuDile pe care le va indica în mod expres.
3. Orice stat memb1U care recurge la dispozşiile prezentului articol trebuie să indice
în rapoartele sale anuale ulterioare regiunile pentru care renunţă la dreptul de a
recurge la aceste dispoziţii.
Articolele 30 şi 31
Declaraţii de aplicare în teritoriile ne DletropoIitaoei.
Articolele 32-39
Dispoziţii finale tip1.
J De vdzut AnUIJ 1.
Z Devdzut MUIJ Il.

Convenţia nr. 88/1948
privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la San Francisco de către Consiliul de Administraţie al Biroului
Internaţional al Muncii, şi care s-a întrunit, aici,la 17 iunie 1948, în cea de-a treizeci şi
una sesiune a sa,
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri referitoare la organizarea activităţii de
folosire a forţei de muncă, problemă care este cuprinsă în cel de-al patrulea
punct al ordinii de zi a sesiunii,
După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 9 iulie 1948, convenţia următoare, care se va numi "Convenţie asupra
organizării activităţii de folosire a forţei de muncă, 1948".
Articolul 1
1. Fiecare stat membm al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care aplică prezenta
convenţie, trebuie să desfăşoare sau să vegheze la modul în care se
desfăşoarăactivitatea publică şi gratuită de folosire a forţei de muncă.
2. Sarcina esenţială a activităţii de folosire a forţei de muncă este să realizeze, în
cooperare, dacă este cazul, cu alte organisme publice şi private interesate, cea mai
bună organizare posibilă a pieţei forţei de muncă, ca parte integrantă a programului
naţiona,l, tinzând la menţinerea şi asigurarea ocupării depline a forţei de muncă, precum şi la dezvoltarea şi folosirea resurselor productive.
Articolul 2
Activitatea de folosire a forţei de muncă trebuie să fie organizată sub forma unui
sistem naţional de birouri de folosire a forţei de muncă aflate sub controlul unei
autorităţi naţionale.
Articolul 3
1. Sistemul trebuie să cuprindă o reţea de birouri locale şi, dacă este cazul, de birouri
regionale, suficiente ca număr, pentru a satisface fiecare regiune geografică a
ţării şi situate la îndemâna celor care angajează şi a lucrătorilor.
2. Organizarea reţelei:
a) trebuie să facă obiectul unei analize generale:
i) când s-au produs schimbări importante în repartizarea activităţii econo
mice şi a populaţiei active;
şi) când autoritatea competentă consideră că este cazul să se facă o analiză
generală pentru a se aprecia experienţa dobândită în cursul unei perioade
de încercare;
b) trebuie să fie revizuită când, dintr-o asemenea analiză, rezultă necesitatea
unei revizuiri.
Articolul 4
1. Măsuri corespunzătoare trebuie să fie luate, pe cale de comisii consultative, în
scopul de a asigura cooperarea reprezentanţilor celor care angajează şi a reprezentanţilor lucrătorilor la organizarea şi funcţionarea activităţii de folosire a forţei de
muncă, precum şi la desfăşurarea politicii privind această activitate.
2. Aceste măsuri trebuie să prevadă instituirea uneia sau mai multor comisii
consultative naţionale şi, dacă este cazul, comisii regionale şi locale.
3. Reprezentanţii celor care angajează şi reprezentanţii lucrătorilor în aceste comisii
trebuie să fie desemnaţi în număr egal, după consultarea organizaţiilor reprezentative
ale celor care angajează şi ale lucrătorilor, acolo unde asemenea organizaţii există.
Articolul 5

Politica generală a activităţii de folosire a forţei de muncă, atunci când este vorba de
îndmmarea lucrătorilor către locurile de muncă diwonibile, trebuie să fie stabilită
după consultarea reprezentanţilor celor care angajează şi a reprezentanţilor
lucrătorilor, prin intermediul comisiilor consultative prevăzute la art. 4.
Articolul 6
Sistemul de folosire a forţei de muncă trebuie să fie organizat astfel încât să asi
gure eficacitatea recrutării şi plasării lucrătorilor. În acest scop, el trebuie:
a) să sprijine pe lucrători să găsească un loc de muncă convenabil, iar pe cei care
angajează, să recruteze lucrători care să corespundă nevoilor întreprinderilor; în mod
special, el trebuie, în conformitate cu reglementările emise pe plan naţional:
i) să înregistreze pe cei care solicită angajarea în muncă, să ia notă de calificările
personale, experienţa şi preferinţele acestora, să-i chestioneze în vederea angajării, să
le controleze, dacă este nevoie, aptitudinile fizice şi
profesionale şi să-i sprijine să obţină, atunci când este cazul, o orientare, o pregătire
sau o readaptare profesională;
şi) să obţină de la cei care angajează informaţii precise asupra locurilor de muncă
vacante comunicate de către aceştia organelor care fac parte din sistemul de folosire a
forţei de muncă şi asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească lucrătorii de
care ei au nevoie pentru ocuparea acelor locuri de muncă;
iii) să îndrume către locurile de muncă vacante pe candidaţii care posedă aptitudinile
profesionale şi fizice cerute;
iv) să organizeze compensarea ofertelor şi cererilor de angajare în muncă de la un
birou la altul, dacă primul birou solicitat nu este în măsură să plaseze în mod
convenabil candidaţii, sau, să-i îndrume către locuri de muncă vacante
corespunzătoare, sau dacă alte situaţii justifică această măsură;
b) să ia măsuri corespunzătoare pentru:
i) a înlesni mobilitatea profesională, în scopul de a adapta oferta de forţă de
muncă la posibilitatea de folosire a acesteia în diferitele profesii;
şi) a înlesni mobilitatea geografică în vederea sprijinirii deplasării lucrători
lor către regiunile care oferă posibilităţi convenabile de folosire a acesto
ra;
iii) a înlesni transferările temporare ale lucrătorilor dintr-o regiune în alta,
În scopul de a atenua un dezechilibru local şi momentan între oferta şi
cererea de forţă de muncă;
iv) a înlesni deplasările de lucrători dintr-o ţară în alta încuviinţate de
guvernele interesate;
c) să strângă şi să analizeze, în colaborare, dacă este cazul, cu alte autorităţi,
precum şi cu cei care angajează şi cu sindicatele, toate informaţiile disponibie

asupra situaţiei pieţei forţei de munci şi evoluţiei probabile a acesteia, atât pe
ansamblul ţării, cit şi în diferitele industrii, profesii sau regiuni, şi să pună sistematic
şi rapid aceste informaţii la dispoziţia autorităţilor publice, a organizaţiilor celor care
angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor interesate, precum şi la dispoziţia publicului;
d) să colaboreze la administrarea asigurărilor de şomaj şi ajutoarelor de şomaj,
precum şi la aplicarea altor măsuri destinate şi vină în ajutorul şomerilor;
e) să sprijine, pe cât este necesar, alte organisme publice sau private,la elabora
rea planurilor sociale şi economice menite să influenţeze în mod favorabil
situaţia folosirii forţei de muncă.
Articolul 7
Trebuie luate măsuri pentru:
a) a înlesni, în cadrul diferitelor birouri de folosire a fo1ţei de muncă, specializa
rea pe profesii şi pe industrii, cum este agricultura sau oricare altă ramură de
activitate în care această specializare poate fi utilă;
b) a răspunde în mod satisfăcător la nevoile categoriilor speciale de solicitanţi
de locuri de muncă, cum sunt invalizii.
Articolul 8
În ce priveşte tinerii, în cadrul activităţii de folosire a fo1ţei de muncă şi de
orientare profesională se vor lua măsuri cu caracter special.
Articolul 9
1. Personalul organelor care desfăşoară activitatea de folosire a forţei de muncă
trebuie să fie format din funcţionarii publici beneficiind de un statut şi condiţii de serviciu care să le asigure independenţa faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice
influenţă neprevăzută din afară şi care, sub rezerva necesităţilor serviciului, să le asigure stabilitatea în funcţie.
2. Sub rezerva condiţiilor pe care legislaţia naţionali le fixează pentru recrutarea
personalului serviciilor publice. personalul organelor care desfăşoară activitatea de
folosire a forţei de muncă trebuie să fie recrutat numai pe baza aptitudinii candidatului
de a îndeplini sarcinile pe care urmează să şi le asume.
3. Mijloacele de a verifica aceste aptitudini trebuie să fie determinate de către
autoritatea competentă. .
4. Personalul organelor care desfăşoară activitatea de folosire a forţei de muncă
trebuie să primească o pregătire corespunzătoare pentru exercitarea funcţiilor sale.
Articolul 10
Organele care desfăşoară activitatea de folosire & forţei de muncă şi, dacă este cazul,
şi alte autorităţi publice trebuie ca, în colaborare cu organizaţiile celor care
organizează şi organizaţiile lucrătorilor şi cu alte organisme interesate, să ia toate
măsurile posibile pentru ca cei care organizează şi lucrătorii să încurajeze din plin
activitatea de folosire a forţei de muncă.
Articolul 11
Autorităţile competente trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o
cooperare rodnică între organele care desfăşoară activitatea de folosire a forţei de
muncă şi birourile de plasare private cu scopuri nelucrative.
Articolul 12
1. Atunci când teritorial unui stat membru cuprinde regiuni foarte întinse sau când,
datorită clHctendai răzleţ al populaţiei sau stadiului de dezvoltare a acesteia,
autoritatea competenti consideră ci dispoziţiile prezentei convenţii nu pot fi aplicate,
ea poate excepta acele reginDi de la aplicarea convenţiei, fie în tota1itatea ei, fie cu
excepţiile pe care le consideră corespunzătoare anumitor întreprinderi sau anumitor

lucrări. .
2. Orice stat membru şi indice, în primul siu raport anual asupra aplicării prezentei
convenfii, prezentat în virtutea articolului 22 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a MUBCii, orice regiune pentru care ÎŞi propune să recurgă la dispoziţiile
prezentului articol, precum şi motivele respective. Drept urmare, nici un stat mernbm
nu va putea să recurgă la dispoziţij1e prezentului articol decât pentru regiunile pe care
le va indica în mod expres.
3. Orice stat membru care recurge la dispoziţiile prezentului articol trebuie să iRdice
în rapoartele sale Inuale ulterioare regiunile pentru care renunţă la dreptul de a recurge
la aceste dispoziţii.
Articolele 13 şi 14
Declaraţii de aplicare în teritoriile ne motropolitanei .
Articolele ]5-22
Dispoziţii finale tip2.
Conventia nr. 95/1949 privind protectia salariului
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţio
nal al Muncii, şi care s-a întrunit aici, la 8 iunie 1949, în cea de-a treizeci şi doua
sesiuni a sa,
după ce a hotărit să adopte diferite propuneri referitoare la protecţia salariului,
problemă care constituie cel de-al şaptelea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 1 iulie 1949, convenţia următoare, care se va numi "Convenţie asupra
protecţiei salariului, 1949". .
Articolul]
În sensul prezentei convenţii, termenul "salariu" înseamnă, oricare i-ar fi denumirea
sau modul de calcul, rernunerarea sau câştigurile susceptibile de a fi evaluate în bani
şi stabilite prin acordul părţilor sau de către legislaţia. naţională, pe care cel care
angajează le datorează unui lucrător în baza unui contract de muncă, scris sau verbal,
fie pentru munca efectuată sau care urmează a fi efectuată, fie pentru serviciile prestate sau care urmează a fi prestate.
Articolul 2
1. Prezenta convenţie se aplică tuturor persoanelor cărora li se plăteşte sau trebuie să li
se plătească un salariu.
1 De vdzut AnUIJ Il.
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2. Autoritatea competentă, după consultarea organizaţiilor celor care angajează şi a
organizaţiilor lucrătorilor, acolo unde asemenea organizaţii există şi sunt direct
interesate, va putea excepta de la aplicarea totalităţii, sau a unora dintre dispoziţiile
prezentei convenţii, categoriile de persoane care muncesc în astfel de împrejurări şi
condiţii de angajare încât aplicarea totală sau parţială a amintitelor dispoziţii nu s-ar
putea face în mod convenabil, şi care nu sunt folosite la munci manuale sau care sunt
folosite la servicii casnice sau alte ocupaţii asemănătoare.
3. Orice stat membm trebuie să indice, în primul său raport anual asupra aplicării
prezentei convenţii, prezentat în virtutea articolului 22 din Constituţia Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, orice categorie de persoane pe care îşi propune să le
excepteze de la aplicare totalităţii sau vreuneia dintre dispoziţiile convenţiei, în
conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Drept urmare, nici un stat
membru nu va putea să procedeze la aplicarea de excepţii decât pentru categoriile de
persoane astfel indicate.
4. Orice stat membru care a indicat în primul său raport anual categoriile de persoane
pe care îşi propune să le excepteze de la aplicarea totalităţii sau vreuneia dintre
dispoziţiile prezentei convenţii va trebui ca, în rapoartele ulterioare, să indice categoriile de persoane pentru care renunţă la dreptul de a recurge la dispoziţiile paragrafului
2 al prezentului articol, precum şi orice progres realizat în scopul aplicării prezentei
convenţii la aceste categorii de persoane.
Articolul 3
1. Salariile plătibile în bani vor fi achitate exclusiv în monedă având curs legal, iar
plata sub formă de bilete la ordin, bonuri, cupoane sau sub orice altă formă considerată că reprezintă moneda, având curs legal, va fi interzisă.
2. Autoritatea competentă va putea să permită sau să prevadă plata salariului prin cec
tras asupra unei bănci sau prin cec ori mandat poştal, atunci când acest mod de plată
se practică curent sau se face necesar datorită unor împrejurări speciale, când este
prevăzut de un contract colectiv ori o hotărâre arbitrală, sau când, în lipsa unor astfel
de dispoziţii, lucrătorul consimte.
Articolul 4
1. Legislaţia naţională, contractele colective sau hotărârile arbitrale pot permite plata
parţială în natură a salariului în industriile sau profesiile unde acest mod de plată se
practică în mod curent sau este preferat datorită naturii industriei sau profesiei în
cauză. Plata salariului sub formă de băuturi alcoolice sau de droguri vătămătoare nu
va fi admisă în nici un caz.
2. În cazurile în care este permisă plata parţială în natură a salariului, vor fi luate
măsuri corespunzătoare pentru ca:
a) prestaţiile în natură să folosească personallucrătorului şi familiei sale şi să fie
conforme cu interesele acestora;
b) valoarea acestor prestaţii să fie justă şi rezonabilă.
Articolul 5
Salariul va fi plătit direct lucrătomlui în cauză, cu excepţia cazurilor când legislaţia
naţională, un contract colectiv sau o hotărâre arbitrală dispune altfel, sau când
lucrătorul în cauză acceptă un alt procedeu.
Articolul 6
Se interzice celui care angajează să restringă în orice fel libertatea lucrătorului
de a dispune după vota sa de propriul salariu.
Articolul 7
1. Atunci când, în cadrul unei întreprinderi, există economate pentru vânzarea de

mărfuri către lucrători sau servicii destinate să furnizeze acestora diferite preştaţii,
asupra lucrătorilor în cauză nu va putea fi exercitată nici o constringere pentru a folosi
aceste economate sau servicii.
2. Atunci când nu este posibil accesul la alte magazine sau servicii, autoritatea
competentă va lua măsuri corespunzătoare pentru a obţine ca mărfurile şi serviciile să
fie vândute şi, respectiv, fumizate la preţuri juste şi rezonabile, sau pentru ca economatele sau serviciile înfiinţate de către cel care angajează să nu fie exploatate în scopul obţinerii de beneficii, ci în interesul lucrătorilor interesaţi.
Articolul 8
1. Reţinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiţiile şi limitele prescri
se de legislaţia naţională sau stabilite printr-un contract colectiv ori o hotărâre
arbitrală.
2. Lucrătorii vor trebui să fie informaţi, în modul pe care autoritatea competentă îl va
considera cel mai corespunzător, asupra condiţiilor şi limitelor în care asemenea
reţineri vor putea fi efectuate.
Articolul 9
Este interzisă orice reţinere din salariu al cărei scop este să asigure o plată directă sau
indirectă de un lucrător către cel care angajează, reprezentantului acestuia sau unui
intermediar (cum ar fi un agent însărcinat să recruteze forţa de muncă), în vederea
obţinerii sau păstrării unui serviciu.
Articolul 10
1. Salariul nu va putea fi poprit sau cesionat decât în limitele şi modalităţile pre
văzute de către legislaţia naţională.
2. Salariul trebuie să fie protejat contra popririi sau cesiunii, în măsura conside
rată necesară pentru asigurarea întreţinerii lucrătorului şi a familiei sale.
Articolul 11
1. În caz de faliment sau de lichidare judiciară a unei întreprinderi, lucrătorii folosiţi
în cadrul acesteia vor avea rang de creditori privilegiaţi, fie pentru salariile care le
sunt datorate cu titlu de servicii prestate în cursul unei perioade anterioare falimentului sau lichidării şi care va fi prevăzută de către legislaţia naţională, fie pentru
salariile care nu depăşesc un nivel stabilit de către legislaţia naţională.
2. Salariul, constituind o creanţă privilegiată, va fi plătit integral mai înainte ca
creditorii ordinari să poată revendica cota-parte ce li se cuvine.
3. Ordinea de prioritate a creanţei privilegiate consituită de salariu, faţă de cele
lalte creanţe privilegiate, trebuie să fie determinată de către legislaţia naţională.
Articolul 12
1. Salariul va fi plătit la intervale regulate. Dacă nu există alte angajamente
satisfăcătoare care să asigure plata salariului la intervale regulate, intervalele la care

salariul trebuie să fie plătit vor fi stabi1ite de către legislaţia naţională sau fixate printr-un contract colectiv sau o hotărâre artJitrali.
2. La desfacerea contractelor de muncă, lichidarea finală a intregului salariu datorat va
fi efectuată în conformitate cu legislaţia naţională, cu prevederile unui contract
colectiv ()fi cu cele ale unei hotărâri arbitra1e sau, în lipsa acestora, într-un termen
rezonabil, ţinându-se seama de dispozitiile contractului individual de muncă.
Articolul 13
1. Plata salariului, atunci când este făcută în bani, va fi efectuată numai în zilele
lucrătoare şi la locul de muncă sau în apropierea acestuia, afară numaî ud legislaţia
naţională, un COJ1tract colectiv ori o botărire arbitrată DU wspua altfel sau dacă alte
aranjamente, de care lucrătorii interesaţi au cunoştinţă, par mai potrivîte.
2. Piata salariului este interzisă în localurile în care se consumA băuturi alcoolice sau
în alte localuri asemiBătoare şi, dad prevenirea abuzurilor o impulle, ÎJI magazinele
de vânzare cu amănuntul sau în locurile de distracţie, cu excepţia cazurilor în care
persoanele cărora li se plăteşte salariul fac serviciul chiar în aceste localuri.
Articolul 14
Dacă este cazul, vor fi 1u.a:te măsuri eficace, în vederea informării lucrătorilor
Într-un mod corespunzător şi uşor de înţeles:
a) asupra condiţiilor de salarizare care li se vor aplica, şi aceasta înainte de a fi
angajaţi sau cu prilejul oricăror schimbări aie condiţiilor de angajare;
b) cu ocazia fiecărei plăţi de salariu, asupra elementelor componente ale salariu
lui, pe perioada de plati considerati, ÎII măsura în care aceste elemente sunt
susceptibile de modificări. .
Articolul 15
Legislaţia care aplică dispoziţiile prezentei convenţii trebuie:
A) şi fie adusă la cunoştinţa celor interesaţi;
b) să pmcizeze persoue1e ÎBsirciBate cu asiguruea aplicării Acestei leşlaţii; c) să
prevadă sancţiuni corespunzătoare în caz de infracţiune;
d) să prevadă, ÎD toate C&ZlUile io. care este necesar, ţinerea de state de salarii,
Într-o formă şi potrivit UIlci metode corespunzătoare.
Articolul 16
Rapoartele anuale,care trebuie să fie prezenta1e potrivit a.xticolului 22 din Constituţia
Organizaţiei Internaţionale a Muncii., vor conţine informaţii complete asupra
măsurilor luare în vederea aplil;ării dispoziţiilor prezentei convenţii.
Articolul 17
1. Atunci ciad teritoriul uBui stat în.embtu cuprinde regiuJli foarte întinse sau când,
datorită dispersării populaţiei sau gradului de dezvoltare a .ace!te.ia, autoritatea
competentă consideti ca dispoziţiile prezentei convenţii DU pot fi .p1icate, ea poate,
diipă consultarea ()fganizaţii1or celor care angajează şi ale lucritorib iBteresa.ţi, acolo
unde asemenea organizaţii există, să excJudi Acele regiuni de la aplicarea cBlveDţiei,
fie în totalitatea ei, fie cu excepţiile pe care le consideră necesare pentru anumite
întreprinderi sau anumite munci.
2. Orice stat membm trebuie să indice, în primul său raport anual asupra aplil;ării
prezeBtei convenţii, prezentat în ",irtuta articolului 22 din Constililţj.t Organiza1iei
Internaţionale a Muncii, orice regiune pentru care îşi proplllle şi recurgă la dispoziţiile
prezentului articol, precum şi motivele respective. Drept urmare, nici un stat membru
nu va putea şi recurgă la dispoziţiile prezentului articol decât pentru regiunile pe care
le va indica în aceşt mod.
3. Orice stat membru care recurge la dispoziţiile prezentului articol trebuie să

reconsidere, la intervalele care nu depăşesc 3 ani, şi consu1tându-şse cu organizaţiile
celor care angajează şi ale luc1ătorilor, interesate, acolo unde asemenea organizaţii
există, posibilitatea de a extinde aplicarea prezentei convepţii aslJpra regiunilor
exceptate în virtutea paragrafului 1.
4. Orice stat membru care recurge la dispoziţiile prezentului articoi trebuie să indice,
în rapoartele săe anttale, regiunile pentru care renunţi la aplicaNa amintitelor
dispoziţii şi progresele pe care le-a realizat io. vederea aplicării treptate a prezentei
convenţii în Il(:ele regiuni.
Articolele /8, 19,22,27
Dispoziţii finale tip' .
Articolele 20 şi 21
Declaraţii de aplicare în teritoriile ne înet.r'opolitaDe2.
Convenţia nr.- 111/1958 privind diKrimioarea
În domeniul forţei de muncă şi u.erdtării proCesid
Conferinţa geaaerali a Orguizaţiej Intemaţiooa1e a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de adJninistra.ţie al Biroului Internaţional
al Muncii, şi cue s-a întrunit aici la 4 iunie 1955in ee. de.a patruzeci şi doua sesiune a
sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri privitoare la discriminarea în domeniul
ocupătii forţei de munci şi exercitării profesiei, problemă care constituie cel de-al
patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să la forma unei convenţii internaţionale,
având în vedere că Declaraţia de la Philadelphia afă1nă că toţi oamenii, indife
rent de rasă, credinţă sau sexul lor, au dreptul să urmărească realizarea progresului lor
material şi dezvoltarea lor spirituală în libertate şi demDitate, în condiţii de securitate
economică şi CU posibilităţi egale, .
considerând, de asemenea, că discriminarea constituie o violare a drepturilor
enunţate în Declaraţia universală a drepturilor omului,
adoptă, la 25 iunie 1958, convenţia următoare, care se va nnmi "Convenţie pri
v ind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi exe,cişJl. profesiei), 1958".
Articolul 1
1. În înţelesul prezentei convenţii, prin termenul discriminare se înţelege:
a) orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiate pe rasă, culoare, sex,
religie, convingeri politice, ascendenţă naţională sau origine sociali, care are ca 1 De
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efect să suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie
de ocupare a forţei de muncă şi de exercitarea profesiei;
b) orice altă diferenţiere, excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau
ştirbirea egalităţii de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a foţei de
muncă şi exercitare a profesiei, care ar putea fi specificată de către statul membru
interesat după consultarea organizaţiilor reprezentative ale celor care angajează şi a
organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea există, precum şi a altor organisme
competente.
2. Diferenţierile, excluderile sau preferinţele întemeiate pe calificările cerute pentru o
anumită ocupaţie nu sunt considerate discriminări.
3. În înţelesul prezentei convenţii, termenii ocuparea forţei de muncă şi exercitarea
profesiei includ accesul la pregătirea profesională, accesul la ocuparea forţei de
muncă şi la exercitarea diferitelor profesii, precum şi condiţiile de ocupare a forţei de
muncă.
Articolul 2
Orice stat membru care aplică prezenta convenţie se angajează să formuleze şi
să practice o politică naţională care să urmărească promovarea, prin metode adaptate
condiţiilor şi uzanţelor naţionale, a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie
de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei, în scopul eliminării oricăror
discriminări.
Articolul 3
Orice stat membru care aplică prezenta convenţie trebuie, prin metode adaptate
condiţiilor şi uzanţelor naţiona1e:
a) să se străduiască să obţină colaborarea organizaţiilor celor care angaj«ază şi a
organizaţiilor lucrătorilor, precum şi a altor organisme competente, pentru a
favoriza acceptarea şi aplicarea acestei politici;
b) să adopte legi şi să încurajeze programe de educare capabile să asigure accep
tarea şi aplicarea acestei politici;
c) să abroge orice dispoziţie legislativă şi să modifice orice dispoziţie sau practi
că administrativă care este incompatibilă cu politica menţionată;
d) să urmeze această politică în ceea ce priveşte ocupaţiile supuse controlului
direct al unei autorităţi naţionale; .
e) să asigure aplicarea acestei politici în activitatea serviciilor de orientare pro
fesională, de pregătire profesională şi de plasare, supuse controlului unei
autorităţi naţiona1e;
f) să indice, în rapoartele sale anuale asupra aplicării convenţiei, măsurile luate
În conformitate cu această politică şi rezultatele obţinute.
Articolul 4
Nu sunt considerate discriminări măsurile ce afectează individual o persoană bănuită
în mod legitim că desfăşoară o activitate care prejudiciază securitatea statului sau în
privinţa căreia s-a stabilit că desfăşoară în fapt această activitate, cu condiţia ca
persoana în cauză să aibă dreptul să apeleze la o instanţă competentă stabilită conform
practicii naţiona1e.
Articolul 5
1. Măsurile speciale de protecţie. sau de asistentă prevăzute de alte convenţii sau
recomandări adoptate de către Conferinţa internaţională a Muncii nu sunt considerate
discriminări.
2. Orice stat mernbru poate, după consultarea organizaţiilor reprezentative ale celor
care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, acolo unde ele există, să definească ca

nediscriminatorii orice alte măsuri speciale destinate să ţină seama de nevoile
deosebite ale persoanelor faţă de care o protecţie sau o asistenţă specială este recunoscută în mod general ca necesară datorită sexului, virstei, invalidităţii, sarcinilor
familiale sau nivelului social ori cultural.
Articolul 6
Orice stat membru care ratifică prezenta convenţie se angajează să o aplice în
teritoriile ne mettopolitane, conform dispoziţiilor Constituţiei Organizaţiei internaţionale a Muncii.
Articolele 7-14:
Dispoziţii finale tipI.
Connnţia nr.117/1962 privind obiectivele şi normele de bază
ale politicii sociale
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţio
nal al Muncii, şi care s-a întrunit aici, la 6 iunie 1962, în cea de-a patruzeci şi şasea
sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri privind revizuirea Convenţiei asupra
politicii sociale (teritorii ne metropolitane), 1947 – problema care constituie cel de-al
zecelea punct al ordinii de zi a sesiunii – mai ales în scopul de a permite statelor
independente să o aplice şi să o .ratifice în continuare, considerând că aceste propuneri ar trebui să ia forma unei convenţii internaţionale,
considerând că dezvoltarea economică trebuie să servească ca bază a progresului
social,
considerând că ar trebui să fie făcute toate eforturile pe plan internaţional, regional
sau naţional, pentru a se asigura o asistenţă financiară şi tehnică care să ocrotească
interesele popu1afillor, considerând că, atunci când este cazul, trebuie luate măsuri
internaţionale, regionale sau naţionale în vederea stabilirii unor condiţii comerciale
care ar încuraja o producţie cu randament ridicat şi ar permite să se asigure un nivel
de trai rezonabil,
considerând că ar trebui luate toate iniţiativele posibile prin măsuri adecvate pe plan
internaţional, regional sau naţional, pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domenii cum
sunt: igiena publică, locuinţele, alimentaţia, învăţământul public, bunăstarea copiilor,
statutul femeilor, condiţiile de muncă, remunerarea salariaţilor şi a producătorilor
independenţi, protecţia lucrătorilor migranţi, securitatea socială, funcţionarea
serviciilor publice, precum şi producţia în 'general,
considerând că ar trebui luate toate iniţiativele posibile pentru interesele şi aso
cierea efectivă a populaţiei la elaborarea şi aplicarea măsurilor de progres social,
adoptă, la 22 iunie 1962, convenţia următ9are, care se va numi "Convenţia asupra
politicii sociale (obiective şi norme de bază), 1962". J. De vd1J4t AnUIJ 1

Partea 1 Principii generale
Articolul 1
1. Orice politică trebuie să urmărească, în pr.ănul rând, bunăstarea şi dezvoltarea
populaţiei, precum şi incurajarea aspiraţiilor acesteia către progresul social.
2. În definirea oricărei politici de importanţă generală va trebui să se ţină seama
de repercusiunile acestei politici asupra bunăstării populaţiei.
Partea a fi.a
Îmbunătăţirea nivelnlui de trai
Articolul 2
Îmbunătăţirea nivelului de trai va fi considerată ca obiectivul principal al planu
rilor de dezvoltare economică.
Articolul 3
1. La elaborarea planurilor de dezvoltare economică se vor lua toate măsurile practice
şi posibile pentru a pune în concordanţă această dezvoltare cU evoluţia în bune
condiţii a colectivităţilor interesate.
2. Se va urmări, în mod special, să se evite, dislocarea vieţii familiale şi a orică
rei celule sociale tradiţionale, mai ales prin:
a) studierea atentia cauzelor şi efectelor mişcărilor migratorii şi eventuala
adoptare de măsuri corespunZătoare;
b) încurajarea urbanizării în regiunile Î1t care necesităţile economice antrenează
o concentrare a populaţiei;
c) prevenirea şi eliminarea tpomerării în zonele urbane;
d) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în regiunile rurale şi amplasarea unor
industrii specifice în regiunile în care există forţă de muncă suficientă.
Articolul 4
Următoarele măsuri vor figura printre cele pe care autorităţile competente vor trebui
să le ia în considerare în vederea creşterii capacităţii de producţie şi îmbunătăţirii
nivelului de trai al producătorilor agricoli:
a) eliminarea, cât mai mult posibil, a cauzelor care determină contractarea de
datorii în mod obişnuit;
b) controlarea cesiunilor de terenuri cultivabile persoanelor care nu sunt cultiva
tori, cu scopul ca această cesiune să se faci pe cit posibil numai în interesul
ţarii;
c) controlarea, prin aplicarea unei legislaţii corespunzătoare, a proprietăţii şi a folosirii
pământului, precum şi a altor resurse naturale, pentru a se asigura că acestea sunt cit
mai bine folosite în interesul populaţiei ţării, ţinându-se seama de drepturile
tradiţionale;
d) controlarea condiţiilor de concedare a pământului pentru cultivare şi a condiţiilor
de muncă, în scopul de a se asigura fermierilor şi lucrătorilor agricoli
cel mai ridicat nivel de trai posibil şi o parte echitabilă din avantajele care pot rezulta
din îmbunătăţirea randamentului sau a preţurilor;
e) reducerea costurilor de producţie ,i de distribuţie prin toate mijloacele posibile, în
special prin înfiinţarea., favorizarea şi ajutorarea cooperativelor de producători şi de
consumatori:
Articolul 5
1. Se vor lua măsuri pentru a se asigura producătorilor independenţi şi salariaţilor
condiţii de viaţă care să le permită îmbunătăţirea nivelului lor de trai prin eforturi
proprii şi care să le garanteze menţinerea unui nivel minim de trai stabilit pe baza
anchetelor oficia1e asupra condiţiilor de viaţă, efectuate de acord cu organizaţiile

reprezel1tative ale acelor care angajează şi ale lucrătorilor.
2. La stabilirea. nivelului min.ăn de trai va trebui să se ţină seama de nevoile familiale
esenţiale ale lucrătorilor, inclusiv al.ănentaţia şi valoarea sa nutritivă, locuinţa,
îmbrăcimintea, iDgrijUiie medicale şi educaţia.
Partea a în.a
Dispoziţii referitoare la lucrătorii migranti
Articolul 6
Atunci când împrejurările în care sunt folosiţi în muncă lucrătorii cer ca ei să
10cuiască în afara caminelor proprii, condiţiile în care aceştia sunt folosiţi vor trebui
să ţină seama 00 nevoile lor familiale norma1e.
Articolul 7
Atunci când, într-o regiune, se va face apel, ÎD mod temporar, la resursele de forţă de
muncă ale unei alte regiuni, se vor lua măsuri pentru favorizarea transferului parţial de
salarii şi de economii ale lucrătorilor din regiunea unde sunt folosiţi în muncă în
regiunea de unde provin.
Articolul 8
1. Atunci când, intr-o regiune, se va face apel la resursele de forţă de muncă ale unei
ţări supuse unei administraţii diferite, autorităţile competente ale ţărilor interesate vor
trebui, de fiecate dată când va fi necesar sau de dorit să o facă, să încheie acorduri
pentru reglementarea problemelor de interes corwm care s-ar putea pune prin
aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.
2. Aceste acorduri vor trebui să prevadă că lucrătorul migrant se va bucura de
protecţie şi de avantaje care să nu fie inferioare celor de care beneficiază lucrătorii
care locuiesc în regiunea în care sunt folosiţi migranţii.
Aceste acorduri vor trebui să prevadă înlesniri acordate lucrătorilor, pentru a le
permite să transfere către căminele lor o parte din salariile şi economiile realizate.
Articolul 9 \
Atunci când lucrătorii şi familiile lor se deplasează dintr-o regiune unde costul vieţii
este scăzut într-o regiune unde costul vieţii este mai ridicat, trebuie să se ţină seama
de creşterea costului vieţii pe care o antrenează această sch.ănbare de reşedinţă.

Partea a IV-a
Remunerarea lucrătorilor şi probleme conexe
Articolul 10
1. Va trebui încurajată stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri
colective, liber negociate, între sindicatele reprezentând pe lucrătorii interesaţi, pe de
o parte, şi cei care angajează sau organizaţiile celor care angajează, pe de altă parte.
2. Atunci când nu există metode potrivite pentru stabilirea nivelurilor salariilor
minime pe cale de acorduri colective, vor fi luate măsurile necesare pentru a permite
stabilirea acestor niveluri prin consultare cu reprezentanţii celor care angajează şi ai
lucrătorilor, printre care vor figura reprezentanţi ai organizaţiilor lor respective, dacă
acestea există. .
3. Se vor lua măsurile necesare pentru ca, pe de o parte, cei care angajează şi lucrătorii
interesaţi să aibă cunoştinţă de nivelurile salariilor minime în vigoare, iar pe de altă
parte, salariile efectiv plătite să nu fie inferioare nivelurilor minime aplicabile.
4. Orice lucrător căruia i se aplică nivelul salariului minim, şi care, după intrarea
acestuia în vigoare, a primit salarii inferioare acestui nivel trebuie să aibă dreptul să
recupereze pe cale judiciară sau pe alte căi autorizate de lege suma ce i se datorează,
într-un termen care va putea fi fixat de legislaţie.
Articolul 11
1. Se vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate salariile câştigate sunt
legal plătite, iar cei care angajează vor fi obligaţi să ţină registre care să specifice
plăţile salariilor, să elibereze lucrătorilor dovezi cu privire la plata salariilor şi să ia
alte măsuri pentru înlesnirea controlului necesar.
2. Salariile vor fi plătite, de regulă, în monedă având curs legal.
3. Salariile vor fi plătite, de regulă, direct lucrătomlui.
4. Va fi interzisă înlocuirea parţială sau totală a salariilor datorate lucrătorilor
pentru munca pe care au prestat-o prin alcool sau băuturi alcoolice.
5. Plata salariilor nu va putea să fie făcută în localuri în care se consumă băuturi
sau în magazine, excepţie făcând numai lucrătorii care lucrează în astfel de unităţi.
6. Salariile vor fi plătite cu regularitate la intervalele care să permită reducerea
posibilităţii de contractare de datorii în rândul salariaţilor, în afară de cazul în care
există un obicei local contrar, iar autoritatea competentă se va convinge de dorinţa
lucrătorilor de a se menţine acest obicei.
7. Dacă hrana,locuinţa, îmbrăcăruintea şi alte fumituri şi servicii esenţia1e constituie
un element al remunerării, autoritatea competentă va lua toate măsurile practice şi
posibile pentru a se asigura că ele sunt corespunzătoare, şi că valoarea lor, în bani, a
fost calculată exact.
8. Se vor lua toate măsurile practice şi posibile în scopul:
a) de a informa pe lucrători asupra drepturilor pe care le au în materie de salari
zare;
b) de a împiedica orice reţinere neautorizată din salarii;
c) de a limita sumele reţinute cu titlu de fumituri şi servicii, care constituie un element
al remunerării,la justa valoare, în bani, a acestor fumituri şi servicii.
Articolul 12
1. Nivelul maxim şi modul de restituire a avansurilor din salarii vor fi reglemen
tate de către autoritatea competentă.
2. Autoritatea competentă va limita nivelul avansurilor care pot fi acordate unui
lucrător pentru a-l determina să accepte o ocupaţie; nivelul autorizat va fi indicat în
mod clar lucrătomlui.

3. Orice avans acordat peste nivelul stabilit de către autoritatea competentă va fi în
mod legal nerestituibil şi nu va putea fi recuperat prin compensare asupra plăţilor
datorate lucrătorilor,la o dată ulterioară.
Articolul 13
1. În rândul salariaţilor şi producătorilor independenţi vor fi încurajate formele
de economii rezultate dintr-un act spontan al celui care economiseşte.
2. Se vor lua toate măsurile practice şi posibile în vederea protejării salariaţilor şi a
producătorilor independenţi contra carnetei, în special prin măsuri urmărind reducerea
dobânzilor asupra împrumuturilor, prin controlul operaţiunilor de acordare a
fondurilor băneşti de către cei care le finanţează şi prin încurajarea sistemelor de
împrumuturi în scopuri determinate cu ajutorul organizaţiilor cooperatiste de credit
sau cu ajutorul instituţiilor plasate sub controlul autorităţii competente.
Partea a V-a Nediscriminarea Îil materie de rasă, culoare, sex, credinţă, apartenenţă la
o grupare tradiţională sau de aflliere sindicală
Articolul 14
1. Unul dintre scopurile politicii sociale va trebui să fie desfiinţarea oricărei discriminări între lucrători, întemeiată pe rasă, culoare, sex, credinţă, apartenenţă la o
grupare tradiţională sau afiliere sindicală, în materie de:
a) legislaţie şi contracte de muncă, care vor trebui să ofere un tratament econo
mic echitabil tuturor celor care locuiesc sau muncesc în mod legal în ţară;
b) admitere la ocupaţiile atât publice, cât şi private;
c) condiţii de angajare şi avansare;
d) înlesniri de pregătire profesională;
e) condiţii de muncă;
O măsuri referitoare la igienă, protecţie şi bunăstare;
g) disciplină;
h) participare la negocierea contractelor colective;
i) niveluri de salarii, acestea trebuind să fie stabilite în conformitate cu principiul "la
muncă egală, salariu egal", pentru acelaşi proces de muncă şi aceeaşi întreprindere.
2. Se vor lua toate măsurile practice şi posibile în scopul reducerii oricăror diferenţe
între nivelurile salariilor rezultând din discFiminări întemeiate pe rasă, culoare, sex,
credinţă, apartenenţă la o gmpare tradiţionali sau afiliere sindicală, prin ridicarea
nivelurilor aplicabile lucrătorilor plătiţi mai puţin.
3. Lucrătorii care provin dintr-o ţară, şi sunt angajaţi să muncească într-o altă ţară, vor
putea obţine, pe lângă salariul lor, avantaje în bani sau în natură, pentru a

face faţă. tuturor sarcinilor personale sau familiale rezonabile care rezultă din folosirea în muncă a acestora în afara căminuluilor.
4. Dispoziţiile precedente ale prezentului articol nu vor putea să preju<ticieze
măsurile pe care autoritatea competentă va considera necesar sau oportun să le ia în
scopul ocrotirii matemităţii şi asigurării sănătăţii, securităţii şi bunăstării lucrătoarelor.
Partea a VI-a
Educarea şi pregătirea profesională
Articolul 15
1. În măsura în care condiţiile locale permit, se vor da dispoziţii corespunzătoare
pentru dezvoltarea progresivă a unui larg program de educare, de pregătire profesională şi de ucenicie, în scopul de a pregăti în mod eficace copiii şi tinerii de ambele
sexe pentru o ocupaţie utilă.
2. Legile sau reglementările naţionale vor stabili virsta la care şcolarizarea ia sfârşit,
precum şi virsta minimă şi condiţiile de folosire în muncă.
3. Pentru ca copiii să poată beneficia de posibilităţile de instruire existente şi, totodată,
pentru ca extinderea acestor posibilităţi să nu fie împiedicată de cererea de forţă de
muncă din această categorie, în regiunile unde există posibilităţi de instruire suficiente
pentru majoritatea copiilor de vârstă şcolară va fi interzisă folositea, în tim. pui orelor
de şcoală, a copiilor care nu au atins virsta la care se termină şcolarizarea.
Articolul 16
1. În scopul de a se asigura o productivitate ridicată, prin dezvoltarea muncii
specializate, va trebui să se organizeze, atunci când este cazul, însuşirea noilor tehnici
de producţie.
2. Autorităţile competente se vor ocupa de organizarea sau de controlul acestei
pregătiti profesionale, după consultarea organizaţiilor celor care angajează şi ale
lucrătorilor din ţara de unde provin candidaţii şi din ţara unde are loc pregătirea.
Partea a Vll.a
Dispoziţii finale
Articolele 17-25
Dispoziţii finale tipi.
Convenţia nr. 122/1964 privind politica de ocupare a forţei de muncă
Conferinta generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului internaţio
nal al Muncii, şi care s-a întrunit aici,1a 17 iunie 1964, în cea de-a patruzeci şi opta
sesiune a sa, .
având în vedere că Declaraţia de la Phi1adelphia recunoaşte obligaţia solemnă a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii de a sprijini punerea în aplicare de că!te diferitele
naţiuni ale lumii a programelor capabile să realizeze ocuparea deplină a forţei de J De
vdzut AnUIJ 1.
muncă şi ridicarea nivelului de trai şi că preambulul constituţiei organizaţiei prevede
lupta împotriva şomajului şi garantarea unui salariu care să asigure condiţii de existenţăconvenabile,
având, de asemenea, în vedere că, în sensul Declaraţiei de la Philadelphia, Organizaţiei Internaţionale a Muncii îi revine sarcina să cerceteze şi să aprecieze repercu.
siunile politicilor economice şi financiare asupra politicii de ocupare a forţei de
muncă, în lumina obiectivului fundamental potrivit căruia "toţi oamenii, indiferent de
rasa, credinţa sau sexul lor, au dreptul şi urmărească realizarea progresului lor material şi dezvoltarea lor spirituală în libertate şi demnitate, în condiţii de securitate economică şi cu posibilităţi egale", având în vedere că Declaraţia universală a drepturilor

omului prevede că "orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii
sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă şi la protecţia împotriva
şomajului."
Luând notă de termenii convenţiilor şi recomandărilor internaţionale asupra muncii
existente, care sunt în raport direct cu politica de ocupare a forţei de muncă şi în
special Convenţia şi Recomandarea asupra activităţii de ocupare a forţei de muncă,
1948, Recomandarea asupra orientării profesionale, 1949, Recomandarea asupra pregătitii profesionale, 1962, precum şi Convenţia şi Recomandarea privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei, 1958, considerând
căaceste instrumente ar trebui plasate în contextul mai larg al unui program internaţional urmând asigurarea expansiunii economice bazate pe ocuparea deplină a forţei de
muncă în scop productiv şi în condiţii de liberă alegere a muncii,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri referitoare la politica de ocupare a forţei
de muncă, cuprinse în cea de-a opta problemă înscrisă pe ordinea de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale, adoptă,
la. 9 iulie 1964, convenţia următoare; care se va numi "Convenţia asupra
politicii de ocupare a fortei de muncă, 1964".
...
Articolul]
1. În vederea stimulării creşterii şi dezvoltării economice, a ridicării nivelului de trai,
a satisfacerii necesităţilor de forţă de muncă şi a rezolvării problemei şomajului şi
subocupării forţei de muncă, orice stat membru va formula şi aplica, ca un obiectiv
esenţial, o politică activă urmărind promovarea ocupării depline a forţei de muncă, în
scop productiv şi în condiţii de liberă alegere a muncii.
2. Politica menţionată va trebui să tindă a garanta: a) că va fi de lucm pentru toate
persoanele disponibile şi în căutare de muncă; b) că această muncă va fi pe cât posibil
productivă;
c) că va exista libera alegere a muncii, şi că fIeCare lucrător va avea toate posibilităţile de a dobândi calificările necesare pentru a ocupa un serviciu care să.i convină
şi de a folosi în această muncă caIificările, precum şi aptitudinile sale, fără deosebire
de rasă, culoare, sex, relegie, opinii politice, ascendenţă naţională sau origine socială.
3. Politica menţionată va trebui să ţină seama de stadiul şi de nivelul de dezvoltare
economică, precum şi de raporturile care există între obiectivele ocupării forţei de
muncă şi celelalte obiective economice şi sociale şi va fi aplicată prin metode adaptate
condiţiilor şi uzanţelor naţionale.

Articolul 2
Orice stat membru va trebui, prin metode adaptate condiţiilor ţării şi în măsura
În care acestea permit:
a) să determine şi să reexamineze, cu regularitate, în cadrul unei politici econo
mice şi sociale coordonate, măsurile care trebuie adaptate în vederea atingerii
obiectivelor enunţate în articolul 1;
b) să ia hotărârile impuse de aplicarea acestor măsuri, inclusiv elaborarea de
programe, dacă este cam!.
Articolul 3
În aplicarea prezentei convenţii, reprezentanţii grupurilor interesate în măsurile ce
trebuie luate şi, în special, reprezentanţii celor care angajează şi reprezentanţii
lucrătorilor vor trebui să fie consultaţi cu privire la politica de ocupare a forţei de
muncă, în scopul de a se ţine pe deplin seama de experienţa şi părerile lor, vor colabora din plin la elaborarea acestei politici şi vor participa la acţiunile de sprijinire a
lucritorilor.
Articolele 4-11 Dispoziţii finale tip! .
1975
Decret al Consiliului de Stot tIr. 83 privind rati{"u:area unor convenţii
ale OrganirJ1ţiei I nterlllJ/ionale a Muncii.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Rom4nia decretearii:
Articol unic. – Se ratifică următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă fi
ocrotiri sociale, adoptate de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale
a Muncii:
1. Convenţia nr. 127, din 28 iunie 1967. privind greutatea maximă a filcărcăturilor
care
pot fi transportate de un singur Iucrător;
2. Convenţia nr. 129. din 25 iunie 1969, privind inspecţia muncii în agricultură;
3. Convenţia nr. 131, din 24 iunie 1970, privind jiXlJrea salariului minim în special fii
ce
privqte ţiirile în curs de dezvolJare;
4. Convenţia nr. 134, din 30 octombrie 1970, privind prevenirea accidentelor de
muncă
ale navigatorilor maritimi;
5. Convenţia nr. 135, din 28 iunie 1971, privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor
în
tntreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora;
6. Convenţia nr. 136, din 23 iunie 1971, privind protecţia contra riscurilor de
intoxicaţie
datorate benzenului;
7. Convenţia nr. 137, din 25 iunie 1973, privind repercusiunile sociale ale noilor
metode
de lucru în porturi;
8. Convenţia nr. 138, din 26 iunie 1973. privind vârsta minimă de încadrare în
muncă. J De viIzJlt MUIJ 1 . Publicat fii Buletinul Oficial al RS.Romania tir. 86 din 2
august 1975
Conventia nr.12711967 privind greutatea maximă a incărcăturilor
. care pot fi tmsportate de un singur lucrător
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţio

nal al Muncii şi reunită, aici,la 7 iunie 1967, în cea de a cincizeci şi una sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri privind greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător, problemă care constituie cel de-al
şaselea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale, adoptă,
la 28 iunie 1967, următoarea convenţie care se va numi, Convenţia
asupra greutăţilor maxime, 1967.
Articolul 1
În sensul prezentei convenţii:
a) expresia "transport manual de încărcături" indică orice transport a cărui greu
tate a încărcătum este suportată în întregime de către un singur lucrător; ea
include ridicarea şi aşezarea încărcăturii;
b) expresia "transport manual regulat de încărcături" indică orice activitate consacrată
în mod continuu sau esenţial transportului manual de încărcături sau care comportă, în
mod normal, chiar cu discontinuitate, transportul manual de încărcături; .
c) expresia "lucrător tânăr" se referă la orice lucrător a cărui vârstă este sub 18
ani.
Articolul 2 1. Prezenta convenţie se aplică transportului manual regulat de încărcături.
2. Prezenta convenţie se aplică tuturor sectoarelor de activitate econoruică pen
tru care statul membru interesat posedă un sistem de inspecţie a muncii.
Articolul 3
Este interzis ca unui lucrător să i se pretindă sau să i se admită să transporte
manual încărcături a căror greutate riscă să-i pericliteze sănătatea sau securitatea.
Articolul 4
În scopul aplicării principiului enunţat în art. 3 de mai sus, statele membre vor
ţine seama de toate condiţiile în care trebuie executată munca.
Articolul 5
Fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru ca orice lucrător repartizat la
transportul manual de încucături mai grele să primească în prealabil o instruire cu
privire la metodele de luCru pe care urmează să le folosească, în vederea ocrotirii
sănătăţii şi a evitării accidentelor.
Articolul 6
În vederea limitării sau înlesnirii transportului manual de încărcături se vor folo
şi, pe cât posibil, mijloace tehnice adecvate.
Articolul 7
1. Repartizarea femeilor şi a lucrătorilor tineri la transportul manual de încărcă
turi grele va fi limitată. .

2. Atunci când, la transportul manual de încărcituri, sunt repartiute femei, sau lucrători
tineri, greutatea maximă a încărciturilor respective va trebui să fie în mod categoric
inferioară celei admise pentru bărbaţi.
Articolul 8
Fiecare stat membru va lua, pe calea legislaţiei naţionale sau prin orice altă metodă
conformă cu practica şi condiţiile naţionale şi consultându-se cu organizaţiile cele mai
reprezentative aie celor care angajează şi ale lucrătorilor, interesate, măsurile necesare
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii
Articolele 9-16 Dispoziţii finale tipi.
Convenţia nr.129/1969 privind insşţia muncii în agrku1tură
Conferinţa generaJi a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi reunităaici, la 4
iunie 1969, în cea de-a cincizeci şi treia sesiune a sa,
luând notă de convenţiile internaţionale ale muncii existente privind inspecţia muncii,
cum sunt Convenţia asupra inspecţiei muncii, 1947, care se aplică în industrie şi
comerţ, şi Convenţia asupra plAntaţiilor, 1958, care se aplică anumitor întreprinderi
agrico1e,
luând în considerare ci este de dorit ca, în prezent, să fie adoptate norme inter
naţionale asupra inspecţiei muncii în agricultură, în general,
după ce a hotăritsă adopte diferite propUlleri privind inspecţia muncii în agri
cultură, problemă care constituie cel de al patmlea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să capete fonna unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 25 iunie 1969, următoarea convenţie, care se va numi "Convenţia
asupra inspecţiei muncii (agriculturi), 1969":
Articolul 1
1. În sensul prezentei convenţii, termenul întreprindere agricoli cuprinde întreprinderi
sau părţi ale întreprinderilor care au ca obiect agricultura, creşterea animalelor,
silvicultura, horticultura, transformarea primari a produselor agricole de către cel care
le exploatează sau orice alti formă de activitate agricolă.
2. Dacă este necesar, autoritatea competentă va determina, după consultarea
organizaţiilor celor mai reprezentative ale celor care angajează şi ale lucrătorilor,
interesate, dacă acestea există, linia de demarcare între agriculturi, pe de o parte, şi
industrie şi comerţ, pe de aUi parte, în aşa fel încât nici o întreprindere agricolă şi nu
rămână în afara sistemului naţioul de .inspecţie a muncii.
3. În cazurile de neclaritate, dacă convenţia se aplici sali nu unei întreprinderi sau
unei părţi dintr..o întreprindere, problema va fi soluţionată de autoritatea competentă.
Articolul 2
În prezenta convenţie, termenul "dispoziţii legate"ş cuprinde, în afară de legislaţie,
hotărârile aroitrale şi contractele co1ective care au putere de lege, şi a căror aplicare
cade în sarcina inspectori1or muncii.
1 De vdzut AnUIJ r.
Articolul 3
Orice stat membm al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care aplică prezenta
convenţie, trebuie să aibă un sistem de inspecţie a muncii în agricultură.
Articolul 4
Sistemul de inspecţie a muncii în agricultură se va aplica întreprinderilor agricole în
care lucrează lucrători salariaţi sau ucenici, oricare le-ar fi modul de remunerare,
natura, forma sau durata contractului lor de muncă.
Articolul 5

1. Orice stat membru care ratifică prezenta convenţie poate ca, printr-o declaraţie
anexată la ratificarea sa, să-şi ia obligaţia şi extindă sistemul său de inspecţie a muncii
din agricultură la una sau mai multe dintre categoriile următoare de persoane care
lucrează în întreprinderile agricole:
a) fermieri care nu folosesc mâna de lucru din afară, dijmaşi şi alte categorii
asemănătoare de lucrători agricoli;
b) persoane asocişte la administrarea unei întreprinderi colective, cum sunt
membrii unei coperative;
c) membrii familiei celui care exploatează pământu1, .aşa cum SJlDt definiţi de
legisLtţia naţională.
2. Drept urmare, orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie va putea să facă
cunoscut directorului general al Biroului Internaţional al MUVcii o declaraţie prin
care se angajează să extindă sistemul său de inspecţie a muncii din agriculturi la una
sau mai multe dintre categoriile de persoane enumerate la paragrlJul precedent, care
o-au fost încă menţionate într-o declaraţie anterioară.
3. Orice stat membru care a ratifICat prezenta convenţie va indica, în rapoartele pe
care este obligat şi le prezinte, în baza alt. 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în ce măsură a dat urmare sau îşi propune să dea urmare dispoziţiilor
convenţiei în ce priveşte acele categorii de persoane enumerate la paragraful 1 de mai
sus, care DU au făcut obiectul unor astfel de declaraţii.
Articolul 6
1. Sistemul de inspecţie a muncii în agricultură va avea următoarele sarcini:
a) să asigure aplicarea dispoziţiilor legate referitoare la condiţiile de muncă ale
lucrătorilor în exercitarea profesiei lor, cum sunt dispoziţiile privind durata
muncii, salariile, repausul săptimânal şi concediile, securitatea, igiena şi bunăstarea,
munea femeilor, a copiilor şi a adolescenţilor şi alte meserii conexc, în măsura în care
inspectorii de muncă au ca sarcină asigurarea aplicării amintitelor dispoziţii;
b) să furnizeze, celor care angajează şi lucrătorilor, informaţii şi şfaturi tehnice
asupra mijloaceior celor mai eficiente de respectare a dispoziţiilor legate;
c) şi atragă atenţia autorităţii competente asupra defectuozităţilor sau abuzurilor
care nu-şi găsesc o acoperire corespunzătoare în dispoziţiile legate în vigoare
şi şi facă acesteiA propuneri privind îmbunătăţirea legislaţiei.
2. Legislaţia naţională poate încredinţa inspectorilor muncii din agriculturi funcţii de
asistenţă sau de control în ce privefte aplicarea dispoziţiilor legate referitoare la
condiţiile de viaţă ale lucrătorilor şi familiilor lor.
3. Dacă inspectorilor muncii din agrjcu1tură li se ÎRcredinţează şi alte funcţii,
acestea nu trebuie să împiedice exercitarea funcţiilor lor priDcipaleşi nici să aducă, în

vreun fel oarecare, prejudicii autorităţii sau imparţialităţii necesare inspectorilor în
relaţiile lor cu cei care angajează şi cu lucrătorii.
Articolul 7
1. Inspecţia muncii în agricultură va fi plasată sub supravegherea şi controlul unui
organ central, dacă această subordonare este compatibilă cu practica administrativă a
statului membru.
2. În cazul unui stat federativ, expresia "organ central" poate indica un organ central
stabilit, fie la nivel federal, fie la nivelul uneia dintre entităţiie componente ale
federatiei.
3. Inspecţia muncii în agricultură va putea fi asigurată, de exemplu:
a) printr-un organ unic de inspecţie a muncii, competent pentru toate ramurile
activităţii economice;
b) printr-un organ unic de inspecţie a muncii care să aibă o specializare funcţio
nală asigurată prin pregătirea adecvată a inspectorilor însărcinaţi cu exercita
rea funcţiei lor în agricultură;
c) printr-un organ unic de inspecţia muncii care să aibă o specializare instituţio
nală asigurată prin crearea unui serviciu calificat tehnic ai cărui agenţi Îşi vor
exercita funcţiile lor în agricultură;
d) printr-o inspecţie specializată, însărcinată cu exercitatea funcţiilor sale în
agricu1tură, dar a cărei activitate va fi plasată sub supravegherea unui organ central
având aceleaşi prerogative în materie de inspecţie a muncii în alte ramuri ale
activităţii economice ca industrie, transporturi şi comerţ.
Articolul 8
1. Personalul inspecţiei din agricultură trebuie să fie format din funcţionari publici al
căror statut şi condiţii de serviciu să le asigure stabilitatea în funcţie şi să-i facă
independenţi faţă de orice schimbări de guvern şi orice influenţă dăunătoare din afară.
2. Atunci când legislaţia sau practica naţională permit, statele membre au facultatea
ca, în sistemul lor de protecţie a muncii în agricu1tură, să includă delegaţi sau
reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale a căror activitate o va completa pe aceea a
funcţionarilor. publici; aceşti delegaţi sau reprezentanţi vor beneficia de garanţii în ce
priveşte stabilitatea funcţiilor lor şi vor fi feriţi de orice influenţă dăunătoare din afară.
Articolul 9
1. Sub rezerva condiţiilor stabilite de legislaţia naţională pentru recrutarea funcţionarilor publici, inspectorii muncii din agricultură vor fi recrutaţi numai pe baza
capacităţii candidaţilor de a îndeplini sarcinile ce urmează să şi le asume.
2. Mijloacele de verificare a acestei capacităţi vor fi detenninate de către autori
tatea competentă.
3. Inspectorii muncii din agricu1tură trebuie să primească o pregătire profesională
adecvată exercitării funcţiei lor şi vor fi luate măsuri pentru a li se asigura, în mod
corespunzător, perfecţionarea pe parcursul serviciului.
Articolul 10
Femeile, la fel ca bărbaţii, pot face parte din personalul serviciilor de inspecţie a
muncii din agricu1tură; dacă este necesar, se vor putea stabili sarcini distincte pentru
inspectorii bărbaţi şi inspectorii femei.
Articolul 11
Orice stat membru este obligat să ia măsurile necesare pentru a asigura ca experţii. şi
tehnicienii calificaţi cqrespunzător, şi care pot să-şi aducă contribuţia la soluţionarea
problemelor care necesită cunoştinţe teţmice, să colaboreze cu inspecţia muncii din
agricu1tură, potrivit metodelor socotite ca fiind cele mai adecvate condiţiilor

naţionale.
Articolul 12
1. Autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare. pentru a favoriza o
cooperare efectivă între serviciile de inspecţie a muncii din agricultură şi seviciile
guvemamenta1esau instituţiile publice şi .alte instituţii care pot fi cbemate să desfăşoare activităţi asemănătoare.
. 2. Dacă împrejurările o cer, autoritatea competentă poate încredinţa, ca măsură
ajutătoare, unele funcţii de inspecţie, la nivel regional sau local, serviciilor guvemamenta1e corespunzătoare sau instituţiilor publice, sau poate face ca astfel de servicii
sau instituţii să participe la respectiva activitate de inspecţie, în aşa fel încât aplicarea
principiilor prezentei convenţii să nu aibă de suferit.
Articolul 13
Autoritatea competentă va lua măsurile cuvenite pentru a favoriza colaborarea dintre
funcţionarii inspecţiei muncii în agricu1tură, cei care angajează şi lucrătorii sau
organizaţiile acestora, dacă ele există.
Articolul 14
Se vor lua măsuri pentru ca numărul inspectorilor muncii din agricultură să fie
suficient spre a putea să asigure exercitarea eficace a funcţiilor serviciuiui de inspecţie. La stabilirea numărului acestor inspectori se va ţine seama de:.
a) importanţa sarcinilor ce urmează ase îndeplini şi, în special:
i) numărul, natura, importanţa şi situaţia întreprinderilor agricole supuse
controlului inspecţiei;
şi) numărul şi diversitatea categoriilor de persoane care lucrează în aceste
Întreprinderi;
iii) numărul şi complexitatea dispoziţiilor legate a căror aplicare urmează a
fi asigurată;
b) mijloacele materiale de executare puse la dispoziţia inspectorilor;
c) condiţiile practice în care trebuie efectuate inspecţiile pentru a fi eficace.
Articolul 15
1. Autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare pentru a pune la dis
poziţia .inspectorilor muncii din agricultură: .
a) birouri locale de inspecţie care să corespundă nevoilor serviciului, accesibile, pe cât
posibil, tu.turor celor intere$aţi, şi amplasate în funcţie de situaţia geografică a
întreprinderilor agricole şi de existenţa de căi de comunicaţii la îndemână;
b) înlesniri de transport necesare exercitării funcţiei lor, dacă nu există mijloace
de transport public corespunzătoare.
2. Autoritatea .competentă trebuie să ia măsurile necesare pentru ca inspectorilor de
protecţie a munciidin agricultură să li se restituie toate cheltuielile de deplasare şi
toate cheltuielile accesorii necesare exercitării funcţiei lor.
. Articolul 16
1. Inspectorii muncii din agricultură, purtând asupra lor actele care le atestă
funcţia, vor fi autorizaţi:

a) şi pitnmdă liber, firă avertisment prealabil, la orice oră din zi sau noapte, în
locurile de munci supuse controlului inspecţiei;
b) şi păbUDdă, în timpul zilei, în orice local în care consideri ci există motive
intemciatt pentru efectuarea controlului;
c) şi proccdezc la orice investigaţii, controale sau cercetări apreciate ca necesa
re, pentru a se asi8ura ci dispoziţiile legale sunt respectate în mod efectiv ,i"
În special:
i) şi puni întrebări, singuri sau în prczcn" martorilor, conducitorului întreprinderii,
personalului acestuia sau oricărei alte persoane din cadrul intJcpriaderii, asupra
tuturor problemelor privind aplicarea dispozi,iiIor legate;
şi) şi ceui, potrivit modaliti,ilor stabilite de legislaţia na,ionali, şi li se prezinte toate
inscrisurile, registrele şi atte documente a ciror deJinere este prevbuti de legislaţia
referitoare la condiţiile de OBInci ,i de via,ă, în scopul verificării conformităţii
acestora cu dispoziţiile legate ,i pentru a le copia $aU scoate extrase;
iii) şi ia pentru analiză mostre elin produsele, matcriile sau substanţele utilizate sau
manipulate, cu conditia ca cel care angajează sau reprezentantul acestuia şi fie
incunoştiiaţat ci materii1e sau substanţele respective au fost Iute în acest scop.
2. Inspectorii nu pot pătrunde, în virtutea alineatelor a) sau b) ale paragrafului
precedent, în locuin.. particulară a conducătorului unei întreprinderi agricole, în afară
de cazul în care au acordul acestuia sau sunt în posesia unei autorizaţii specjale
eliberate de autoritatea competcDti.
3. Cu ocazia inspecţiei, inspectorii vor informa despre prezenţa lor în întreprindere pe
cel care angajează sau pe reprezentantul acestuia, precum ,i pe lucrători sau
reprezeattanJii lor, Îb afară de cazul în care apreciază că o astfel de inştiintare riscă şi
dăuneze eflCaciti,şi controlului.
Articolul 17
Serviciile de inspecţie a muncii elin agriculturi vor fi chemate şi participe, în cazurile
şi conditiile prevbute de autoritatea competenti, la controlul preventiv al noilor
insta1aJii, noilor substanţe ,i al noilor procedee de manipulare sau de transfor. mare a
produselor, susceptibilc de a constitui un pericol pentru sănătate sau securitate.
Articolul 18
1. Inspectorii muncii clin agricultură vor fi autorizaJi şi ia măsurile cIestinate eliminării defecJiuailor constatate la o instala,ie, la o amenajare sau în metodele de
IuCl1l din âtJcprinderile allicoIe, inclusiv utilizarea substan,elor periculOlSC, pe care
le consideri că ameninfi siaătatca sau securitatea.
2. Pcntm a putea'" astfel de măsuri, inspectorii vor avea dreptul, daci măsurile lor .a
au fost contestate pe cine juridice sau administrative prevăzute de legea DAtioDali, şi
dispuai sau şi' faci şi se dispună:
a) şi se aduci installJiiIor, loca1uri1or, utăaje1or, ecbipamcatului sau altor aparate,
intr-un termen filat, modifICările necesare pentru asigurarea aplicirii stricte a
«IispoqiiIor lcga1e privind săBitatca şi securitatea;
b) şi fie haate măsuri imcdiate cxecutorii, putindu-se DlC1Je pâDi la inc:etuea
11ICaIbIi, în cazurile de pericol imineat pentru sinătate şi sec:aritate.
3. Daci procedura prevăzuti la paragraful 2 de mai sus nu este compatibili CU practica
administrativi fi judiciară a statului mcmblU, inspectorii vor avea <beptul şi sesiZeze
autoritatea competenti pcotru ca aceasta şi dea ordine precise sau iii determine luarea
de misuri imediat executorii.
4. Defeefiunile constatate de cAtre inspector cu ocazia inspectării unei ibtreprlraderi,
precum ,i misurile Iute în aplicarea paragrafului 2 sau cerute în aplicarea paragrafului

3, trebuie aduse imediat la cunoştin,a celui care angajează fi a reprezentanţilor
lucrătorilor.
Artico/ul19
1. Inspecţia muncii din agricultură trebuie şi fie informati delipre accidentele de
munci şi cazurile de boli profesionale din sectorul agricol în cazurile şi potriVit pr0cedurii previzute de legisla,ia naţionali.
2. Daci este posibil, inspectorii muncii vor fi chema,i şi participe la orice anchetă la
faJA locului asupra cauzelor accidentelor de munci sau ale bolilor profesianale cele
mai grave, în special cele care privesc accidente SAU boli provocatoare de moarte sau
soldate cu un numir oarecare de victime,
Articolul 20
Daci legisla'ia naJiona1ă nu prevede altfel, inspectorii muncii din agriculturi: a) nu
vor avu dreptul şi aibă vreun interes, direct sau indirect, ib intreprinderile aflate sub
controlul lor;
b) vor fi obligaţi, prin măsuri penale sau disciplinare corespunzătoare, şi nu dezviluie,
chiar după pitisirea func,iei, secrete1e de fabrica,ie &au de comerJ ori procedeele de
exploatare pc care le-au cunoscut cu ocazia exercitării func,iilor lor;
c) vor considera ca absolut confiden,iaa sursa oricirei plângeri care semnalează o
defectiune, un pericol în procedeele de munci sau o încilcare a dispozitiilor legale, şi
nu vor divulga celui care: angajează sau reprezentantului acestuia că s-a procedat la
efectuarea inspecţiei ca urnwc a unei p1Angcri.
Artico/ul2l
Numărul şi natura inspec,iiIor efectuate în intreprinderile agricole vor fi detenni-o
nate de necesitatea de a se asigura aplicarea efectivă a dispozJfiilor legale respective.
Articolul 22 .
1. Persoanele care încalcă sau neglijează respect8lCA prevederilor legale a cAror
aplicare face obiectul controlului inspectorilor muncii din agricu1tuti sunt pasibile de
urmărire judiciară sau administrativă imediată, fără avertisment prealabil. Totodată,
iegisllJia naţionali poate să prevadă excepţii pentru cazurile în care este necesar un
avertisment prealabil dat în vederea remedierii situaţiei sau pentIU a determina luarea
măsurilor preventive.
2. Inspectorii de munci pot decide ca, în locul idtcotitii acţiunii sau recomandi
tii efectuArii urmiririi, să dea avertismente .au indtumiri.
Articolul 23
Daci inspectorii muncii din agriculturi nu au competenţI de a micuta acţiUai de
urmărire, ei au dreptul de a sesiza direct autoritatea investită şi efectueze astld de
urmăriri, prin proccse-verbale constatatoarc ale indlcirilor dispoz4illor legale,

Articolul 24
Pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor legate a căror aplicare face obiectul
controlului inspectorilor muncii din agricultură şi pentru cazurile de împiedicare a
acestor inspectori în exercitarea funcţiei lor, în legislaţia naţională vor fi prevăzute
sancţiuni corespunzătoare a căror aplicare trebuie să fie efectivă.
Articolul 25
1. Inspectorii muncii sau birourile locale de inspecţie, după caz, au obligaţia de a
prezenta autorităţii centrale a inspecţiei rapoarte periodice asupra rezultatelor activităţii lor în agricu1tură.
2. Aceste rapoarte vor fi întocmite potrivit indicaţiiIor autorităţii centrale a
inspecţiei şi vor trata subiecte indicate de această autoritate; ele vor fi prezentate cel
puţin la termenele indicate de numita autoritate şi, în orice caz, cel puţin o dată pe an.
Articolul 26
1. Autoritatea centrală a inspecţiei va publica un raport anual asupra activităţii
serviciilor de inspecţie din agricultură, fie în forma unui raport separat, fie ca parte
componentă a raportului său anual general.
2. Aceste rapoarte anuale vor fi publicate într-un termen convenabil, care să nu
depăşească, în nici un caz, 12 luni de la sfârşitul anului la care ele se referă.
3. Copii ale rapoartelor anuale vor fi comunicate directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii în termen de 3 luni de la publicarea lor.
Articolul 27
Rapoartele anuale publicate de către autoritatea centrală de inspecţie se vor referi, în
special, la următoarele subiecte, în măsura în care aceste subiecte reies din
controlul acestei autorităţi:
a) legi şi regulamente care relevă competenţa inspecţiei muncii din agricultură; b)
personalul inspecţiei muncii din agricultură;
c) statistici ale întreprinderilor agricole supuse controlului inspecţiei şi numărul
persoanelor care lucrează în aceste întreprinderi;
d) statistici ale inspecţiilor efectuate;
e) statistici ale infracţiunilor comise şi ale sancţiunilor aplicate;
1) statistici ale accidentelor de muncă şi ale cauzelor acestora;
g) statistici ale îmbolnăvirilor profesionale şi cauzelor acestora.
Articolele 28-35
Dispoziţii finale tipi.
Convenţia nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime,
În special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Inter
naţional al Muncii, şi reunită aici, la 3 iunie 1970, în cea de-a cincizeci şi patra
sesiune a sa,
1 De vdzut AnUIJ 1.
luând notă de termenii Convenţiei asupra metodelor de fixare a salariilor minime,
1928, şi ai Convenţiei asupra egalităţii de remunerare, 1951, care au fost ratificate pe
scară largă, precum şi de Convenţia asupra metodelor de fixare a salariilor minime
(agricultură),1951,
considerând că aceste convenţii au adus o preţioasă contribuţie la protejarea grupurilor
de salariaţi defavorizaţi, .
considerând că, în prezent, este de dorit să se adopte un nou instmment care să
completeze aceste convenţii şi să asigure salariaţilor o protecţie împotriva salariilor

excesiv de scăzute, şi care, deşi este de aplicare generală, ţine seama în special de
nevoile ţărilor în curs de dezvoltare,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la mecanismele de fixare a
salariului minim şi problemelor conexe, în special în ce priveşte ţările în curs de
dezvoltare, problemă care constituie cel de-al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să capete forma unei convenţii internaţio
nale,
adoptă, la 24 iunie 1970, următoarea convenţie care se va numi "Convenţie asu
pra fixării salariilor minime, 1970":
Articolul 1
1. Orice stat membru al Organizaţiei Internaţionale a Mşcii care ratifică prezenta
convenţie se angajează să stabilească un sistem de salarii minime care să protejeze
toate grupurile de salariaţi ale căror condiţii de muncă sunt de asemenea natură, încât
acestor salariaţi trebuie să li se asigure o protecţie corespunzătoare.
2. Autoritatea competentă din fiecare ţară, de acord cu organizaţiile reprezentative ale
celor care angajează şi ale lucrătorilor, interesate, dacă acestea există, sau după
deplina consultare a acestora, va stabili grupurile de salariaţi care trebuie protejaţi.
3. Orice stat membru care ratifică prezenta convenţie este obligat ca, în primul său
raport asupra aplicării convenţiei pe care urmează a-l prezenta în baza art. 22 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, să facă cunoscut grupurile de salariaţi care nu vor fi protejaţi în virtutea prezentului articol, indicând motivele. În
rapoartele ulterioare se va arăta situaţia legislaţiei şi practicii proprii privitoare la grupurile neprotejate, precizânduşse în ce măsură s-a dat urmare sau ce urmare se propune a se da convenţiei privitoare la aceste grupuri.
Articolul 2
1. Salariile minime vor avea putere de lege şi nu vor putea fi scăzute; neaplicarea lor
va duce la aplicarea de sancţiuni corespunzătoare, penale sau de altă natură, persoanei
sau persoanelor responsabile.
2. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 1 de mai sus, libertatea de negociere
colectivă va trebui să fie pe deplin respectată.
Articolul 3
Elementele care se iau în considerare pentru a determina nivelul salariilor minime vor
cuprinde, pe măsura posibilităţilor, şi ţinându-se seama de practica şi condiţiile
naţionale, următoarele:
a) nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor faţă de nivelul general al salariilor în
ţară, costul vieţii, prestaţiile de securitate socială şi nivelurile de trai ale altor
grupuri sociale;

b) factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea
şi interesul care există pentn1 a rca.Iiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forţei
de munci.
Articolul 4
1. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie trebuie să instituie şi să
menfini metode adaptate condiţiilor şi nevoilor ţării, pe1'IDiftnd fIXarea şi corectarea
din timp în timp a salariilor minime care se plătesc grupurilor de salariaţi protejati, în
virtutca articolului 1 de mai sus.
2. Se vor lua misuri pentru consultarea deplină a organizatiilor reprezentative ale celor
care angajeazi şi ale lucritorilor, interesate, sau, în absenţa unor astfel de <qanizaţii, a
reprezentanţilor celor care angajează şi a lucritorilor interesaţi, asupra stabilirii şi
aplicării metodelor arătate mai sus sau asupra modificirilor ce ar urma să fie aduse
acestora.
3. ta anumite cazuri, ţininu-se seama de natura metodelor existente de fIXare a
salariilor minime, se VOI' lua, totodată, măsuri care şi permiti ca, la aplicarea directi a
respectivelor metode, şi participe:
a) reprezentanţii organ.iuţiilor interesate ale celor care angajează şi ale lucrătorilor
sau, în absenţa unor astfel de organizaţii, reprezentanţii interesaţi ai celor care
angajcazi şi ai lucritorilor, această participare trebuind şi se efectueze pe bazi de
egalitate;
b) persoane cărora le este recunoscută competenţI de a reprezenta interesele generale
ale firii şi care vor fi numite după consultarea deplini a organizaţiilor reprezentative
interesate ale celor care angajează şi ale lucritorilor, acolo unde aceste organizaţii
există, şi unde o astfel de consultare este conformi cu legislaţia sau practica naţionali.
Articolul 5
Pentru a asigura aplicarea efectivă a tuturor dispoziţiilor relative la salariile minime,
se vor lua măsuri corespunzitoare, cum ar fi un sistem adecvat de inspecţie completat
prin orice alte măsuri necesare.
Articolul 6
Prezenta convenţie nu trebuie considerati ca fiind o convenţie de l'evizuire a
vreuneia dintre convenţiile existente.
Articolele 7-14
Dispoziţii tinale tipi.
Conventia nr.13411970 privind pregAtirea accidentelor de muncă
ale navigatorllor maritiml
Conferinţa generali a Organizafiei Internaţionale a Muncii,
convocati la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului internaţio
nal al Muncii, şi întruniti la 14 octombrie 1970, în cea de-a cincizeci şi cincea scaiunc
a sa,
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luând notă de tennenU convenţiilor şi recomandărilor internaţionale existente
referitolre la IDIIDci, care se aplici muncii de la bordul navelor şi îl porturi, fi c:an:
privesc prevenirea accidentelor de munci ale navigatorilor maritimi fi, în special. de
termenii Recomandării asUpra inspec:ţiei de munci (navigatori maritimi), 1926; ai
Recomandirii asupra prevenirii accidentelor de munci, 1929; ai Convenţiei asupra
examinirii mcdica1e a navigaţorilor maritimi, 1946, şi ai Convenţiei şi Recomudirii
asupra proteqk:i maşinilpr, 1963,
luând notă de termenii Convenţiei pentru salvarea vieţilot omeneşti pe mare, 1960, şi
ai Reglementirii anexate la Convenţia internaţională asupra liniilor de incircare,

revizuită în 1966, ClU'e prevăd un anumit numit de măsuri de securitate ce trebuie
luate la bordul navelor pentru a asigura protecţia persoanelor care lucreazi aici,
după ce a decis să adopte diferite propuneri referitoare la preveniroa accidentelot la
bordul navelor pe mare şi în porturi, problemă care constituie al cincilea punc:t al
ordi8ii de zi a sesiunii,
după ce a decis ci şceste propuneri vor lua fonna ei conventii ipternaţionale,
luând noti că, pentru succesul acţiunii întreprinse în domeniul ..şenirii acci
dentelor de la bordul nayelof, este important să fie menţinută o strinsă colaborare, în
domeniile respective, între Organizaţia Internafipna1ă a Muncii şi OrganizaJia
Interguvernamentm Consultativi a Navigaţiei Maritime,
luând notă ci normele următoare au fost elaboraţeţ, în consecinli, Prin cooperuc cu
Organizaţia Interguvemamentali Consultativi a N!iyigaţiei Multime şi ci se propune şi
se continue cooperarea cu această <qanizaţie cu privire la aplicarea acestor norme,
adoptă, la 30 octombrie 1970, convenţia ce urmează, care va fi denumită "Con
venţie asupra prevenirii accidentelor (navigatori maritimi), 1970":
Articolul 1
1. În sensul prezentei convenţii, expresia "navigator maritim" se aplică oric:mi
persoane angajate în orice calitate la bordul oricărei nave care nu este o navi militari,
care este înmatriculată intr-un teritoriu în care se aplici prezenta conventie şi care este
în lDOd normal afectată navigaţiei maritime.
2. În caz de dubiu, dacă anumite categorii de persoane trebuie considerate ca
navigatori maritimi îrt sensul prezentei convenţii, acesta va fi rezolvat de către autoritatea ccxnpetentă din fiec:are ţară, dupi consultarea organizaţiilor annatorilor fi ale
navigatorilor maritimi interesate.
3. În sensul prezentei convenţii, expresia "accident de munci" se apla accidentelor ale
căror vic:time sunt navigatorii maritimi, prin faptul'sau CU ocazia ildeplinirii funcţiei
lor.
Articolul 2
1. În fiecare ţară maritimi, autoritatea competentă va lua măsurile neeesare pcntn1 ca
accidentele de munci să fie ancbetate şi raportate core5paRzător fi pentru a se stabili
şi analiza statistici uninunJite uupra acestor accidente,
2. Orice accident de munci trebuie decluat, iar statistk:ile vor iaregistra toate
accidentele de munci şi nu se vor limita numai la accidentele modale sau la cele ..
care a avut de suferit iDsişi nava.
3. Statisticile se vor referi la numina1, natura, cauzele fi consecinJeie accidente
lor de DlllDc:i şi vor preciza îl care pute a navei – de exemplu,paRtea, sala ma,iBiIor

sau încăperile diverselor servicii – şi în ce loc – de exemplu pe mare sau într-un port –
s-a produs accidentul.
4. Autoritatea competentă va trebui să întreprindă o anchetă asupra cauzelor şi
împrejurărilor în care s-au produs accidentele de muncă cauzatoare de pierderi de vieţi
omeneşti sau grave leziuni corporale, precum şi asupra oricăror alte accidente
specificate de către legislaţia naţională. '
Articolul 3
Penqu a avea o bază trainică de prevenire a accidentelor datorate riscurilor specifice
activităţii pe navele maritime, trebuie întreprinse, cercetări asupra evoluţiei generale
în domeniul accidentelor de această natură, precum şi asupra riscurilor semnalate de
stl\!istici.
Articolul 4
1. Dispoziţiile de prevenire a accidentelor de muncă trebuie prevăzute pe cale
legislativă, prin culegeri de directive practice şi prin orice alte instrumente potrivite.
2. Aceste dispoziţii se vor referi la toate dispoziţiile generale privind prevenirea
accidentelor şi igiena muncii, susceptibile de a se aplica la munca navigatorilor maritimi, şi vor preciza măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea accidentelor specifice
exercitării meseriei de navigator maritim.
3. Aceste dispoziţii se vor referi, în special, la următoarele puncte:
a) dispoziţii generale şi dispoziţii de bază;
b) aspecte structurale ale navelor;
c) maşini;
d) măsuri speciale de securitate deasupra şi sub punţi;
e) material de încărcare şi de descărcare;
f) prevenirea şi stingerea incendiilor;
g) ancore, lanţuri şi parâme;
h) încărcături periculoase şi balast;
i) echipament individual de protecţie.
Articolul 5
1. Dispoziţiile privind prevenirea accidentelor prevăzute de art. 4 vor trebui să indice
în mod clar obligaţia armatorilor, a navigatorilor maritimi şi a altor persoane
interesate de a respecta aceste dispoziţii. '
2. În general, orice obligaţie care revine armatorului de a furniza material de protecşe
sau alte dispozitive de prevenire a accidentelor va trebui şă fie însoţită de dispoziţii în
virtutea cărora navigatorii maritimi să fie obligaţii să folosească aceste materiale şi
dispozitive şi să respecte măsurile de prevenire care îi privesc.
,Articolul 6
1. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura, prin inspecţii adecvate
sau prin alte mijloace, punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute de art. 4.
, 2. Se vor lua măsurile corespunzătoare pentru respectarea dispoziţiilor prevăzu
te de art. 4. .
3. Autorităţile însărcinate cu inspectarea şi controlul aplicării dispoziţiilor prş văzute
de art. 4 vor trebui să fie familiarizate cu munca pe navele maritime şi cu uzanţele
acesteia.
4. În scopul uşurării aplicării dispoziţiilor prevăzute de a!-t. 4, textele sau rezumatele
acestor dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa navigatorilor maritimi, de exemplu, prin
afişarea lor la bord, într-un loc uşor vizibil.
Articolul 7
Se vor lua măsuri în vederea numirii uneia sau mai multor persoane calificate sau

constituirii unui comitet calificat, ales dintre membrii echipajului navei care, sub
autoritatea căpitanului, vor răspunde de prevenirea accidentelor.
Articolul 8
1. Programele de prevenire a accidentelor de muncă se vor stabili de autoritatea
competentă în cooperare cu organizaţiile de armatori şi organizaţiile de navigatori
maritimi.
2. Punerea în aplicare a acestor programe va trebui să fie organizată astfel încât
autoritatea competentă, celelalte organisme interesate, armatorii şi navigatorii maritimi sau reprezentanţii acestora să poată participa activ la realizarea lor.
3. În mod special, se vor crea comisii mixte, naţionale sau locale, însărcinate cu
prevenirea accidentelor, sau gmpe speciale de lucru, în cadml cărora vor fi reprezentate organizaţiile de armatori şi organizaţiile de navigatori maritimi.
Articolul 9
1. Autoritatea competentă va încuraja şi, pe cât posibil, ţinând cont de condiţiile
specifice fiecărei ţări, va prevedea includerea instruirii în vederea prevenirii accidentelor şi a igienei muncii în programele centrelor de formare profesională destinate
navigatorilor maritimi de diverse funcţii şi categorii; această instruire va face parte
integrantă din învăţământul profesional.
2. Deosebit de aceasta, se vor lua toate măsurile (de exemplu, notele oficiale
conţinând diferite instrucţiuni necesare), pentru a atrage atenţia navigatorilor asupra
unor riscuri deosebite.
Articolul 10
Statele membre vor depune eforturi, eventual, cu ajutorul organizaţiilor interguvernamentale sau al altor organizaţii internaţionale, pentru a coopera în vederea uniformizării, cât mai mult posibil, a oricăror alte dispoziţii vizând prevenirea accidentelor de muncă. '
Articolele 11-18 Dispoziţii fin ale tipi.
Convenţia nr.135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor
În întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi întrunită la 2
iunie 1971, în cea de a cincizeci şi şasea sesiune a sa,
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luând notă de dispoziţiile Convenţiei asupra dreptului, de organizare şi negociere
colectivă, 1949, care acordă protecţie lucrătorilor împotriva tuturor actelor de discriminare ce aduc atingere libertăţii sindicate în materie de angajare,
considerând că este de dorit să se adopte dispoziţii complementare privind
. reprezentanţii lucrătorilor,
după ce a hotărât să adopte diverse propuneri în legătură cu protejarea reprezentanţilor
lucrătorilor în întreprinderi şi cu înlesnirile ce trebuie să li se acorde acestora,
problemă care constituie al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să capete forma unei convenţii internatinale,
adoptă, la 23 iunie 1971, următoarea convenţie, care se va numi "Conventia pri
vind reprezentanţii lucrătorilor 1971":
Articolul 1
Reprezentanţii lucrătorilor din întreprinderi trebuie să beneficieze de o protectie
eficace împotriva oricăror măsuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea contractului de muncă, şi care ar avea drept cauză calitatea sau activităţile lor de reprezentanţi ai lucrătorilor, apartenenţa sindicală sau participarea la activităti sindicale, în
măsura în care acţionează potrivit legilor, convenţiilor colective sau altor aranjamente
convenţionale în vigoare.
Articolul 2
1. În întreprinderi trebuie să se acorde înlesniri reprezentanţilor lucrătorilor,
pentru a putea să-şi îndeplinească repede şi eficace functiile lor.
2. Din acest punct de vedere, trebuie să se ţină seama de caracteristicile sistemului de
relaţii profesionale aplicate în ţara respectivă, precum şi de nevoile, importanta şi
posibilităţile întreprinderii interesate.
3. Acordarea înlesnirilor nu trebuie să împiedice buna functionare a întreprinde
rii interesate.
Articolul 3
Sunt "reprezentanţi ai lucrătorilor", în înţelesul prezentei convenţii, următoarele
persoane, recunoscute ca atare de legislaţia sau practica naţională:
a) reprezentantii sindicali, care sunt numiţi sau aleşi de sindicate sau de membrii
sindicatelor;
b) reprezentanţii aleşi, care sunt liber aleşi de lucrătorii din întreprindere, în
conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale sau ale conventiilor colective şi ale
căror funcţii nu se extind la activităţi care, în ţările interesate, sunt recunoscute ca
aparţinând prerogativelor exclusive ale sindicatelor.
Articolul 4
Legislaţia naţională, convenţiile colective, hotărârile arbitrale sau judecitoreşti vor
putea determina categoria sau categoriile de reprezentanti ai lucritorilor care urmează
a avea dreptul la protectia şi înlesnirile prevăzute de prezenta conventie.
Articolul 5
Când, într-o întreprindere, există, în acelaşi timp, reprezentanţi sindicali şi
reprezentanti aleşi, trebuie iuate măsuri corespunzătoare de garantie pent111 ca
prezenta reprezentanţilor aleşi să nu fie folosită pentru a slăbi situaţia sindicatelor
interesate sau a reprezentanţilor acestora, şi pentru încurajarea cooperării, în toate
problemele
care Îi privesc, între reprezentanţii aleşi, pe de o parte, şi sindicatele interesate şi
reprezentantii acestora, pe de altă parte.
Articolul 6
Aplicarea dispozitiilor conventiei va fi asigurată pe calea legislaţiei nationale, a

convenţiilor colective sau pe orice altă cale conformă cu practica naţională.
Articolele 7-14
Dispoziţii finale tipi
Convenţia nr.13611971 privind protectia contra riscurilor
de intoxicare datorate şnzenului
Conferinta generală a Organizatiei Internationale a Muncii,
convocată la Geneva de Consiliul de Administratie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi întrunită, la 2 iunie 1971, în cea de-a cinşizeci şi şaptea sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri privind protectia împotriva riscurilor
datorate benzenului, problemă care coqstituie cel de-al şaselea punct al ordinii de zi a
sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 23 iunie 1971, convenţia următoare, care se va numi "Convenţie asu
pra benzenului, 1971":
Articolul 1
Prezenta convenţie se aplică tuturor activitătilor care expun pe lucrători:
a) hidrocarburii aromatice benzen C6H6, denumită, în cele ce urmează, benzen; b)
produselor a căror proporţie de benzen depăşeşte 1 % din volum, denumite, în
cele ce urmează, produse continând benzen.
Articolul 2
1. Ori de câte ori există disponibilităti de produse înlocuitoare inofensive sau mai
putin nocive, acestea trebuie substituite benzenului sau produselor conţinând benzen.
2. Paragrafu11 al prezentului articol nu se aplică:
a) productiei de benzen;
b) întrebuinţării benzenului la lucrările de sinteză chimică;
c) întrebuinţării benzenului în carburanţi;
d) lucririlor de analiză sau cercetări în laboratoare.
Articolul 3
1. Autoritatea competentă din fiecare ţară va putea să acorde derogări temporare de la
proportia fIXată de alin. b) al art. 1 şi de la dispoziţiile paragrafului 1 al art. 2 al
prezentei convenţii, în limitele şi pent111 perioada care se vor stabili dupi consultarea
organizatiilor celor mai reprezentative interesate, ale celor care angajează şi ale lucririlor, daci cestca există.
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2. În asemenea cazuri, statul membru interesat va indica în rapoartele sale asu
pra aplicării prezentei convenţii, pe care este obligat sUe prezinte, în virtutea BIt. 22
al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, situaţialegislaţieJ proprii şi prac
tica sa privind problemele care fac obiectul derogărilor, precum şi progresele realiza
te în legătură cu aplicarea completă 'a dispoziţiilor convenţiei.
3. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea iniţială în vigoare a prezentei
cQDvenţii, Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta
conferinţei un raport special privind aplicarea paragrafelor 1 şi 2 de mai sus, şi
care va conţine propunerile pe care el le va considera oportune în legătură cu măsurile
de luat în această privinţă.
Articolul 4
1. Folosirea benzenului şi a produselor conţinând benzen trebuie să fie interzisă
În anumite lucrări ce vor fi prevăzute de legislaţia naţională.
2. Această interdicţie trebuie să vizeze cel puţin folosirea benzenu1ui şi a produ
selor conţinând benzen ca solvenţi sau diluanţi, cu excepţia operaţiunilor efectuate în
aparate închise sau prin alte procedee prezentând aceleaşi condiţii de securitate.
Articolul 5
Pentru asigurarea unei protecţii eficace a lucrătorilor expuşi benzenului sau pro
duselor conţinând benzen, vor fi luate măsuri de prevenire tehnică şi igienă a muncii.
Articolul 6
1. În localurile în care se fabrică, se minuieşte sau se foloseşte benzenul sau
produse conţinând benzen trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea
degajării de vapori de benzen în atmosfera locurilor de muncă.
2. Dacă lucrătorii sunt expusi benzenului sau produselor conţinând benzen, cel
care angajează trebuie să facă în aşa fel încât concentraţia de benzen din atmosfera
locurilor de muncă să nu întreacă limita maximă pe care autQfitatea competentă o va
fixa la un nivel care să nu depăşească valoarea plafoDluui de 25 părţi la milion
(80 mglm3).
3. Directiveşe autorităţii competente trebuie să precizeze procedeul de determi
nare a concentraţiei de benzen în atmosfera locurilor de muncă.
Articolul 7
1. Lucrările care comportă folosirea benzenului sau a produselor conţinând ben
zen trebuie să se efectueze, pe cât posibil, în aparate închise.
2. Dacă folosirea aparatelor închise nu este posibilă, locurile de mnncă unde se
foloseşte benzen sau produse conţinând benzen trebuie echipate cu mijloace eficace
care să asigure evacuarea vaporilor de benzen în măsura necesară protejării sănătăţii
lucrătorilor .
Articolul 8
t. Lucrătorii care intră în contact cu benzen lichid sau produse conţinând ben
zen trebuie prevăzuţi cu mijloace de protecţie individuală adecvate contra riscurilor de
absorbţie percutantă.
2. Luq:ătorii care, pentru motive deosebite, se pot găsi în situaţia de a fi expuşi
concentraţiilor de benzen în atmosfera locurilor de muncă, care depăşesc limita
maximă
prevăzută de paragraful 2 al art. 6 al prezentei convenţii, Q"ebuic prevăzuţi cu
mijloace
de protecţie individuală adecvate contra riscului de inhatare de vapori de benzen;
durata expunerii trebuie să fie, pe cât posibil, limitată.
Articolul 9

1. Când lucrătorii sunt chemaţi să efectueze lucrări care îi exPUilbtnzeDului sau
produselor continând benzcn, ei trebuie să fie supuşi:
a) unui aprof8ndat examen medical de aptitudine, prealabil angajării, care să
comporte analiza singelui;
b) unor eumeneperiodice ulterioare care să comporte exaromări biologice
(inclusiv analiza sângelui) şi a căror frecvenţă este stabilită de legislaţia
naţională.
2. După consultarea organizaţiilor celor mai reprezentative ale celor care angajează şi
ale lucrătorilor, interesate, dacă acestea există, autoritatea competentă din fiecare ţară
poate acorda derogări de la obligaţiile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol,
în ce priveşte anumite categorii de lucrători.
Articolul 10
1. Examenele medicale prevăzute la paragraful 1 al alt. 9 al prezentei convenţii
trebuie:
a) să fie efectuate sub responsabilitatea unui medic calificat acceptat de autorita
tea competentă, cu ajutorul, dacă este cazul, al laboratoarelor competente;
b) să fie atestate în mod corespunzător.
2. Aceste examene medicale ale lucrărilor trebuie să fie gratuite.
Articolul 11
1. Femeile a căror sarcină a fost constatată medical şi mamele care alăptează nu pot fi
folosite la lucrări care comportă expunerea la benzen sau produse conţinând benzen.
2. Tinerii Sub virsta de 18 ani nu pot,fi folosiţi la lucrări care comportă expunerea la
benzen sau produse conţinând benzen totuşi, această interdicţie poate să nu fie
aplicată acelor tineti carepIUnesc o şcolarizare sau o instruire, dacă sunt sub c9ntrol
tehnic şi medical adecvat.
'. ,Articolul12 ,
Cuvântul "beD.Zea" şi semnalizatoarele de pericol necesare trebuie şi fie clar vizibile
pe orice recipient care conţine benzen sau produse în a căror compoiiţie intră
benzenul.
Articollll13
Fiecare stat membru trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca orice lucrător
expus benzenului sau produselor conţinând benzen să primească instructajul
corespunzător asupra IDisurîlor de prevenire care trebuie avute în vedere penbU salvarea sănătăţii şi evitarea accidentelor, precum şi aSllpra măsurilor ce se iau în cazurile de manifestare iiimptomelbr de intoxicare.
Articolul 14
Fiecare stat ntembru care ratifică prezenta convenţie:
a) va lua, pe cale, de legislaţie sau prin orice altă metodă, conform practicii şi
condiţiilor ,n'aţionale, măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispoziţiile
prezentei convenţii;

b) va indica, potrivit practicii naţionale, persoana sau persoanele cirora le revi
ne sarcina de a asigura aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii;
c) se va angaja să însărcineze serviciile de inspecţie corespunzătoare cu contro
lul aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii sau să verifice că este asigurată o
inspecţie adecvati.
Articolele 15-22
Dispoziţii finale tipi.
Convenţia nr. 137/1ş3 privind repercusiunDe sociale
ale noDor metode de lucru în porturi
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului interna
ţional al Muncii, şi reunită aici, la 6 iunie 1973, în cea de-a cincizeci şi opta sesiune a
sa,
considerând că metodele de lucru din porturi s-au modificat şi continui să fie supuse
unor importante modificiri – de exemplu, prin adoptarea unităţilor de încărcare,
introducerea tehnicilor de transbordare orizontală (roD-on/roll-ofO, grad mai mare de
mecanizare şi automatizare – în timp ce, în mişcarea mărfurilor, apar noi tendinţe; că
astfel de modificări riscă să fie şi mai pronunţate în viitor,
considerând că aceste schimbări au, de asemenea, repercusiuni considerabile asupra
nivelului de folosire a forţei de muncă în porturi şi asupra condiţiilor de muncă şi de
viaţă ale docherilor, fi că trebuie adoptate măsuri pentru a evita sau diminua
problemele care decurg din aceste schimbări,
considerând că docherii trebuie să participe la avantajele pe care le reprezinti noile
metode de muncă, şi că, în consecinţă, studiul şi introducerea acestor metode, trebuie
însoţite de elaborarea şi adoptarea de dispoziţii legate care să prevadă îmbunătăţirea
situaţiei lor prin mijloace ca regularizarea folosirii forţei de muncă şi stabilizarea
câştigului şi prin alte măsuri privind condiţiile de viaţă fi de lucru ale celor interesaţi
şi securitatea şi igiena muncii în porturi,
după ce a hotărit să adopte diferite propuneri referitoare la rejtercusiunile sociale ale
noilor metode de muncă (docks), care constituie cea de-a cincea problemă a ordinii de
zi a sesiunii,
după ce a hotirât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale, adoptă,
la 25 iunie 1973, următoarea convenţie, care se va numi "Convenţie
asupra muncii în porturi, 1973":
Articolul 1
1. Convenţia se aplică persoanelor care sunt disponibile în mod obişnuit pentru a
efectua o muncă de docher şi pentru care această muncă constituie principala sursi de
câştig anual.
J De viIzJlt AnUtl 1.
2. În sensul prezentei convenţii, expresiile "docheri" şi "muncă în porturi" indică
persoane şi activităţi defmite ca atare de legislaţia sau practica naţională. Organizaţiile
celor care angajează şi cele ale lucrătorilor interesate trebuie consultate la elaborarea
şi la revizuirea acestor definiţii sau trebuie antrenate să colaboreze în orice alt mod;
deosebit de aceasta, se va ţine seama de noile metode de muncă şi de repercusiunile
lor asupra diferitelor sarcini ale docherilor.
Articolul 2
1. Pşiticii nationale îi revine sarcina să încurajeze toate organele interesate în a
asigura docherl1or, pe măsura posibilităţilor, un serviciu permanent sau regulat.
2. În orice situaţie, docherilor trebuie să li se asigure un minimum de perioade de

lucru sau un minimuim de venit, a căror mărime şi naturi vor depinde de situaţia
economică şi socială a ţării şi portului în cauză.
Articolul 3
1. Se vor stabili şi ţine la zi registre pentru toate categoriile profesionale de
docheri, potrivit cu legislaţia sau practica naţională.
2. Docherii înmatriculaţi vor avea prioritate la obţinerea de lucru în porturi.
3. Docherii înmatriculaţi trebuie să fie oricând pregătiţi să lucreze în conformi
tate cu modalităţile prevăzute de legislaţia sau practica naţională.
Articolul 4
1. Efectivul <:le lucrători înscris în registre va fi revăzut în mod periodic în sco
pul stabilirii sale în funcţie de nevoile portului.
2. Dacă devine necesară o reducere a efectivului înscris într-un registru, se vor lua
toate măsurile pentru a preveni sau a atenua efectele care ar aduce prejudicii
docherilor .
Articolul 5
Pentru a se obţine de la noile metode de lucru maximum de avantaje sociale, politicii
naţionale îi revine sarcina de a încuraja pe cei care angajează sau organizaţiile
acestora, pe de o parte, şi organizaţiile lucrătorilor, pe de alti parte, să coopereze la
ameliorarea eficacităţii muncii în. porturi, cu concursul autorităţilor competente, de la
caz la caz.
Articolul 6
Statele membre vor proceda în aşa mod încât regulile corespunzătoare privind
securitatea, igiena, bunăstarea şi formarea profesională a lucrărilor să li se aplice şi
docherl1or.
Articolul 7
În măsura în care dispoziţiile prezentei convenţii nu vor fi puse în aplicare pe calca
contractelor colective, a hotărâriior arbitrale sau în orice alt mod confonn cu practica
naţională, ele trebuie aplicate pe calea legislaţiei nationale.
Articolele 8-15
Dispoziţii finale tipi.
J De lIdzut Anua 1.

Convenţia nr.13811973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă
Conferinţa generală a organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi reunită, aici, la 6 iunie 1973, în cea de-a cincizeci şi opta sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la vârsta minimă de încadrare în
muncă, problemă care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,
luând notă de termenii convenţiei asupra virstei minime (industrie), 1919; ai
Convenţiei asupra virstei minime (muncă maritimă), 1920; ai Convenţiei asupra virstei minime (agricultură), 1921; ai Convenţiei asupra virstei minime (cărbunari şi
fochişti), 1921; ai Convenţiei asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932; ai
Convenţiei (revizuite) asupra virstei minime (muncă maritimă), 1936; ai Convenţiei
(revizuite) asupra virstei minime (industrie), 1937; ai Convenţiei (revizuite) asupra
vârstei minime (munci neindustriale), 1937; ai Convenţiei asupra vârstei minime
(pescari), 1959 şi ai Convenţiei asupra vârstei minime (munci subterane), 1965,
considerând că a sosit momentul să se adopte un instrument general asupra acestui
subiect care va trebui să înlocuiască treptat instrumentele existente ce se apli că unor
sectoare economice limitate, în vederea abolirii tataie a muncii copiilor,
după ce a hotărât că acest instrument va lua forma unei convenţii internaţionale,
adoptă, la 26 iunie 1973, următoarea convenţie, care se va numi "Convenţie asupra
vârsteiminime,1973":
Articolul]
Orice stat membru care aplică prezenta convenţie se angajează să urmărească o
politică naţională care să asigure abolirea efectivă a muncii copiilor şi să ridice în mod
progresiv virsta minimă de încadrare în funcţie sau de folosire la muncă la un nivel
care să permită adolescenţilor cea mai completă dezvoltare fizică şi mintală.
Articolul 2
1. Orice stat membru care ratifică prezenta convenţie va specifica, printr-o declaraţie
anexată ratificării sale, o virstă minimă de încadrare în funcţie sau folosire la muncă
pe teritoriul sau pe mijloacele de transport înmatriculate pe teritoriul său; cu excepţia
dispoziţiilor art. 4 şi 8 ale prezentei convenţii, nici o persoană de vârstă inferioară
acestei limite minime nu va putea fi încadrată într-o funcţie sau folosită la muncă în
vreo profesie oarecare.
2. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie va putea, în consecinţă, să
informeze, prin noi declaraţii, pe directorul general al Biroului Internaţional al Muncii
că ridică virsta minimă stabilită anterior.
3. Vârsta minimă stabilită, conform paragrafului 1 al prezentului articol, nu va putea fi
inferioară vârstei la care încetează şcolarizarea obligatorie şi, în nici un caz, virstei de
15 ani.
4. Deosebit de dispoziţiile paragrafului 3 al prezentului articol, orice stat membru, a
cărei economie şi instituţii şcolare nu sunt suficient de dezvoltate, va putea, după
consultarea organizaţiilor celor ce angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, interesate,
dacă acestea există, să stabilească, într-o primă etapă, o virstă minimă de 14 ani.
5. Orice stat membru care va astabili o virstă minimă de 14 ani, în virtutea paragrafului precedent, trebuie să declare în rapoartele pe care este obligat să le prezinte în
baza art. 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii:
a) fie că motivul hotăririi sale persistă;
b) fie c.ă renunţă de a se prevala de paragraful 4 de mai sus, cu începere de la o
anumită dată.
Articolul 3

1. Virsta minimă de încadrare în orice fel de funcţie sau de folosire în orice fel de
muncă ce, prin natura sa sau prin condiţiile în care se exercită, este susceptibilă de a
dăuna sănătăţii, securităţii sau moralităţii adolescenţilor, nu trebuie să fie sub 18 ani.
2. Funcţiile sau muncile prevăzute la paragraful 1 de mai sus vor fi determinate de
către legislaţia naţională sau autoritatea competentă, după consultarea organizaţiilor
celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, interesate, dacă astfel de organizaţii există.
3. Fără a mai ţine seama de dispoziţiile paragrafului 1 de mai sus, legislaţia naţională
sau autoritatea competentă poate, după consultarea organizaţiilor celor care angajează
şi a organizaţiilor lucrătorilor, interesate, dacă ele există, să permită încadrarea în
funcţie sau folosirea în muncă a adolescenţilor începând cu virsta de 16 ani, cu
condiţia ca sănătatea, securitatea şi moralitatea lor să fie pe deplin garantate şi să
primească, pentru ramura respectivă de activitate, o instruire corespunzătoare sau o
şcolarizare profesională.
Articolul 4
1. În măsura în care este necesar, şi după consultarea organizaţiilor celor care
angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, interesate, dacă ele există, autoritatea cornpetentă poate excepta de la aplicarea prezentei convenţii anumite categorii de funcţii
sau de munci dacă aplicarea dispoziţiilor convenţiei la aceste categorii ridică dificultă!
i de executare deosebite şi importante.
2. Orice stat membm care ratifică prezenta convenţie trebuie ca, în primul său raport
asupra aplicării acesteia, pe care este obligat să-l prezinte conform art. 22 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii să indice motivat categoriile de
funcţii sau munci care au fostexceptate, în baza paragrafului 1 al prezentului articol;
în rapoartele ulterioare se va arăta starea legislaţiei şi practicii proprii în ce priveşte
aceste categorii, precizându-se în ce măsură s-a aplicat sau s-a propus să se aplice
prezenta convenţie în ce priveşte numitele categorii.
3. Prezentul articol nu exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei conven
ţii funcţiile sau muncile arătate la art. 3.
Articolul 5
1. Orice stat membru, a cărui economie şi servicii administrative nu sunt suficient de
dezvoltate, va putea, după consultarea organizaţiilor celor care angajează şi ale
lucrătorilor, interesate, dacă ele există, să liruiteze, într-o primă etapă, câmpul de
aplicare a prezentei convenţii.
2. Statul membru care se prevalează de paragraful 1 al prezentului articol trebuie să
arate, printr-o declaraţie anexată ratificării sale, ramurile de activitate economică sau
tipurile de întreprinderi cărora urmează a li se aplica dispoziţiile prezentei convenţii.

3. Câmpul de aplicare a prezentei convenţii trebuie să cuprindă cel puţin: industriile
extractive; industriile de manufactură; de construcţii şi lucrări publice; electricitatea,
gazele, apa; serviCiile sanitare; transporturile, antrepozitele ş-i comunicaţiile;
plantaţiile şi alte întreprinderi agricole exploatate în principal în scopuri comerciale,
cu excepţia întreprinderilor famlliale sau de mici proporţii care produc pentru consumullocal şi nu folosesc în mod regualt lucrători salarizaţi.
4. orice stat membru, care a limitat câmpul de aplicare a convenţiei, în virtutea
prezentului articol:
a) trebuie să arate, în rapoartele pe care este obligat să le prezinte, în baza art. 22 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, situaţia generală a folosirii muncii
adolescenţilor şi copiilor în ramurile de activitate exceptate de la aplicarea prezentei
convenţii, precum şi orice progres realizat în vederea lărgirii aplicării dispoziţiilor
convenţiei;
b) poate oricând să extindă câmpul de aplicare a convenţiei printr-o declaraţie
adresată directorului general al Biroului Internaţional al Muncii.
Articolul 6
Prezenta convenţie nu se aplică muncii efectuate de copii sau adolescenţi în institutele
de învăţământ general, în şcolile profesionale sau tehnice ori în alte institute de
formare profesională şi nici muncii efectuate de persoane sub 14 ani în întreprinderi,
dacă această muncă se îndeplineşte în conformitate cu condiţiile stabilite de
autoritatea competentă după consultarea organizaţiilor celor care angajează şi ale
lucrătorilor, interesate, dacă astfel de organizaţii există, şi dacă face parte integrantă:
a) fie dintr-o şcoală sau dintr-un curs de formare profesională a cărui responsabilitate
revine conducătorului unei şcoli sau unei instituţii de fonnare profesională;
b) fie dintr-un program de fonnare profesională aprobat de autoritatea compe
tentă şi executat în principal sau în întregime într-o întreprindere;
c) fie dintr-un program de orientare destinat să faciliteze alegerea unei profesii
sau a unui tip de formare profesională.
Articolul 7
1. Legislaţia naţională poate autoriza încadrarea în munci uşoare a persoanelor între
13 şi 15 ani sau executarea de către aceste persoane a astfel de munci, cu condi
ţia ca muncile respective:
a) să nu fie susceptibile de a le prejudicia sănătatea sau dezvoltarea;
b) să nu fie de natură a le prejudicia: interesul pentru şcoală, participarea la pro
gramele de orientare sau fonnare profesională aprobate de autoritatea compe
tentă, posibilitatea de a beneficia de instruirea primită.
2. Legislaţia naţională poate, de asemenea, cu excepţia condiţiilor prevăzute de alin.
a) şi b) ale paragrafului 1 de mai sus, să pennită încadrarea în funcţie sau folosirea la
muncă a persoanelor în vârstă de cel puţin 15 ani care nu şi-au terminat
încăşcolarizarea obligatorie.
3. Autoritatea competentă va determina a::tivităţile în care încadrarea în funcţie sau
folosirea la muncă poate fi permisă în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol şi va fixa durata în ore şi condiţiile funcţiei sau muncii respective.
4. Fără a mai ţine seama de prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, un
stat membru care s-a folosit de dispoziţiile paragrafului 4 al art. 2 poate, atât timp cât
înţelege să se prevaleze de aceste dispoziţii, să înlocuiască virstele de 12 şi
14 ani cu virstele de 13 şi 15 ani indicate la paragrafu11 şi virsta de 14 ani cu virsta de
15 ani indicată la paragraful 2 al prezentului articol.
Articolul 8

1. După consultarea organizaţiilor celor care angajează şi ale lucrătorilor, dacă acestea
există, autoritatea competentă poate autoriza, de la caz la caz, prin derogare de la
interdicţia de încadrare în funcţie sau folosire la muncă prevăzută de art. 2 al prezentei
convenţii, participarea la activităţi de genul spectacolelor artistice.
2. Autorizările astfel acordate trebuie să limiteze durata în ore a serviciului sau
muncii autorizate şi să-i fixeze condiţiile.
Articolul 9
1. Autoritatea competentă va lua toate măsurile necesare, inclusiv prevederea de
sancţiuni corespunzătoare, în vederea asigurării aplicării efective a prezentei
convenţii.
2. Legislaţia naţională, sau autoritatea competentă, va stabili persoanele cărora
le revine sarcina respectării dispoziţiilor de aplicare ale prezentei convenţii.
3. Legislaţia naţională, sau autoritatea competentă, va stabili registrele sau alte
documente pe care cel care angajează este obligat să le ţină şi să lş păstreze la dispoziţia sa; aceste registre saU documente vOr indica numele şi virsta sau data naşterii,
certificate, pe cât posibil, în modul cuvenit, a persoanelor incadrate în muncă de el sau
care muncesc pentru el, şi a căror virstă este sub 18 ani.
Articolul 10
1. Prezenta convenţie revizuieşte Convenţia asupra virstei minime (industrie), 1919;
Convenţia asupra vârstei minime (muncă IIiaritimă), 1920; Convenţia asupra
vârstei minime (agricultură), 1921; Convenţia asupra virstei minime (cărbunari şi
fochişti), 1921; Convenţia asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932;
Convenţia (revizuită) asupra virstei minime (muncă maritimă), 1936; Convenţia
(revizuită) asupra vârstei minime (industrie), 1937; Convenţia asupra virstei minime
(munci neindustriale) , 1937; Convenţia asupra vârstei minime (pescari), 1959 şi
Convenţia asupra vârstei minime (munci subterane), 1965, în condiţiile fIXate mai
jos.
2. Intrarea în vigoare a prezentei convenţii nu închide calea ratificării ulterioare a
Convenţiei (revizuite) asupra virstei minime (muncă martitimă), 1936; Convenţiei
(revizuite) asupra virstei minime (industrie), 1937; Convenţiei (revizuite) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937; Convenţiei asupra virstei minime (pescari),
1959 şi Convenţiei asupra vârstei minime (munci subterane), 1965.
3. Convenţia asupra virstei minime (industrie), 1919; Convenţia asupra vârstei
minime (muncă maritimă), 1920; Convenţia asupta virstei minime (agricultură), 1921
şi Convenţia asupra vârstei minime (cărbunari şi fochişti), 1921 vor înceta să mai fie
deschise ratificării ulterioare din momentul în cate toate statele membre, părţi la
aceste convenţii, vor consimţi la această închidere, fie ratificând prezenta convenţie,
fie printr-o declaraţie comunicată directomlui general al Biroului Internaţional al
Muncii.
4. Cu începere de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii: ,
a) faptul că un stat membru, parte la Convenţia (revizuită) asupra vârstei minime
(industrie), 1937, acceptă obligaţiile prezentei convenţii şi fixează, conform art. 2 al
acesteia, o virstă minimă de cel puţin 15 ani, atrage de plin

drept denunţarea imediată a Convenţiei (revizuite) asupra vărstei minime (industrie),
1937;
b) faptul că un stat membm parte la Convenţia asupra vârstei minime (munci
neindustriale), 1932, acceptă obligaţiile prezentei convenţii pentru muncile
neindustriale, în sensul numitei convenţii, atrage de plin drept denunţarea imediată a
Convenţiei asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932;
c) faptul că un stat membm, parte la Convenţia (revizuită) asupra vârstei minime
(munci neindustriale) , 1937, acceptă obligaţiile prezentei convenţii pentru muncile
neindustriale, în sensul numitei convenţii şi fixează, conform art. 2 al prezentei
convenţii, o virstă minimă de cel puţin 15 ani, antrenează de plin drept denunţarea
imediată a Convenţiei (revizuite) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937;
d) faptul că un stat membru, parte la Convenţia (revizuită) asupra virstei minime
(muncă maritimă), 1936, acceptă obligaţiile prezentei convenţii pentru munca
maritimă şi, fie că fixează, conform art. 2 al prezentei convenţii, o vârstă minimă de
cel puţin 15 ani, fie că precizează că art. 3 al prezentei convenţii se aplică muncii
maritime, atrage de plin drept denunţarea imediată a Convenţiei (revizuite) asupra
virstei minime (muncă maritimă), 1936;
e) faptul că un stat membru, parte la Convenţia asupra vârstei minime (pescari), 1959,
acceptă obligaţiile prezentei convenţii pentru pescuitul maritim şi, fie că fixează,
conform art. 2 al prezentei convenţii, o virstă minimă de cel puţin 15 ani, fie că
precizează că art. 3 al prezentei convenţii se aplică la pescuitul maritim, atrage de plin
drept denunţarea imediată a Convenţiei asupra virstei minime (pescari), 1959;
f) faptul că un stat membm, parte la Convenţia asupra vârstei minime (munci
subterane), 1965, accePtă obligaţiile prezentei convenţii şi, fie că fixează, conform art.
2 al prezentei convenţii, o virstă minimă cel puţin egală cu cea pe care a indicat-o în
executarea convenţiei din 1965, fie că precizează că o astfel de virstă se aplică
conform art. 3 al prezentei convenţii la muncile subterane, atrage de plin drept
denunţarea imediată a Convenţiei asupra virstei minime (munci subterane),1965.
5. Cu începere de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii:
a) acceptarea obligaţiilor prezentei convenţii atrage denunţarea Convenţiei asu
pra virstei minime (industrie) 1919, în ce priveşte aplicarea art. 12 al acesteia;
b) accepatarea obligaţiilor prezentei convenţii pentru agricultură atrage denunţarea
Convenţiei asupra virstei minime (agricultură), 1921, în ce priveşte aplicarea art. 9 al
acesteia;
c) acceptarea obligaţiilor prezentei convenţii pentru munca maritimă atrage
denunţarea Convenţiei asupra vârstei minime (muncă maritimă), 1920, în ce priveşte
aplicarea art. 10 al acesteia şi a Convenţiei asupra vârstei minime (cărbunari şi
fochişti) , 1921, cu privire la aplicarea art. 12 al acesteia.
Articolele 11-18
Dispoziţii finale tip i.
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Decret al consiliului de stat tir. 25 pentru ratificarea Convenţiei tir. 108 privind actele
naţionale de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva, la 13 mai
1958, de Conferinţa generală a Organi1JJţiei Internaţionale a Muncii.
Articol unic. – Se ratifică Convenţia nr. 108 privind actele naţionale de identitate
pentru personalul navigant, adoptată la Geneva, la 13 mai 1958, de Conferinţa
generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Convenţia nr.l0811958 privind actele de identitate

pentru personalul navigant
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi reunindu-se, la
29 aprilie 1958, în cea de-a 41-a sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri referitoare la recunoaşterea reciprocă
sau internaţională a unui act de identitate naţional pentru personalul navigant,
problemă care constituie al şapteIea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,
a adoptat, azi, treisprezece mai una mie nouă sute cincizeci şi opt, convenţia de
mai jos, denumită "Convenţia privind actele de identitate pentru personalul navigant,
1958".
Articolul 1
1. Prezenta convenţie se aplică fiecărui marinar utilizat, în indiferent ce calitate, la
bordul oricărei nave, în afara naveior de război, care este înmatriculată pe un teritoriu
pentru care această convenţie este în vigoare, şi care este în mod normal
afectatănavigaţiei maritime.
2. În cazul în care ar exista vreo îndoială cu privire la problema de a şti dacă anumite
categorii de persoane trebuie să fie considerate personal navigant, în sensul prezentei
convenţii, această problemă va fi soluţionată, în fiecare ţară de către autoritatea
competentă, după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant
interesate.
Articolul 2
1. Orice stat membm, pentru care prezenta convenţie este în vigoare, va elibera
fiecăruia dintre cetăţenii săi, exercitând profesia de marinar, la cererea sa, un "act de
identitate pentru personal navigant", conform prevederilor art. 4 de mai jos. Cu toate
acestea, în cazul când nu ar fi posibil să se elibereze un astfel de document anumitor
categorii de personal navigant, numitul stat membru va putea elibera, în locul menţionatului document, un paşaport specificând că titularul este marinar şi având, în
sensul prezentei convenţii, aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul
navigant.
. Publicat fii Buletinul Oficial al RoS. RomlJnia nr.lOdin 9 februarie 1976.

2. Orice stat membru, pentru care prezenta convenţie este în vigoare, va putea
elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bor
dul unei nave înmatriculate pe teritoriul săI,l sau inscris la un biroo de plasare de pe
teritoriul său, dacă cel interesat cere aceasta.
Articolul 3
Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către
marinar.
Articolul 4
1. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model
simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât
orice modificare să poată fi cu uşurinţă observată.
2. Actul de identitate pentJu personalul navigant va indica numele şi calitatea
autorităţii care l-a eliberat, data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind
că acest document este un act de identitate pentJu personalul navigant, potrivit pre
zentei convenţii.
3. Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date
referitoare la titular:
a) numele întreg (prenumele şi numele de familie, dacă este cazul);
b) data şi locul naşterii;
c) naţionalitatea;
d) semnalmente;
e) fotografia;
f) semnătura titularulUi, sau, dacă acesta este incapabil să semneze, o amprentă
a degetului mare.
4. Dacă un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navi
gant unui marinar străin, el nu va fi obligat să înscrie nici o declaraţie privind naţio
nalitatea respectivului marinar. De altfel, o asemenea declaraţie nu va constitui o
dovadă concludentă a naţionalităţii sale.
5. Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru persona
lul navigant va fi clar indicată în document.
6. Sub rezerva prevederilor conţinute în paragrafele precedente, forma şi cuprin
sul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi detenninate de
către statul membru care îl eliberează, după consultarea organizaţiilor armatorilor şi
ale personalului navigant interesate.
7. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii comple
mentare în actul de identitate pentru personalul navigant.
Articolul 5
1. Orice marinar care este deţinătorul unui act de identitate pentru personalul
navigant, valabil eliberat de către autoritatea competenti a unui teritoriu pentru care
prezenta convenţie este în vigoare, va fi reprimit pe menţionatul teritoriu.
2. Cel interesat va trebui, de asemenea, să fie reprimit pe teritoriul avut în vede
re în paragraful precedent în timpul unei perioade de cel puţin un an după data eventualei expirări a valabilităţii actului de identitate pentru personalul navigant al cărui
titular este.
Articolul 6
1. Orice stat membru va autoriza intrarea dintr-un teritoriu, pentru care prezenta
convenţie este în vigoare, a oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru
personalul navigant, valabil, în cazul când această intrare este solicitată pentru o permisie la uscat, cu durată temporară în timpul escalei navei.

2. Dacă actul de identitate pentru personalul navigant, conţine spaţii libere pentru
înscrierile corespunzătoare, orice stat membru va trebui, de asemenea, să
permităintrarea dintr-un teritoriu, pentru care prezenta convenţie este în vigoare, a
oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil,
atunci când intrarea este solicitată de către cel interesat:
a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o altă
navă;
b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava într-o altă ţară sau în
scopul de a fi repatriat; c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului
interesat. 3. Înainte de a autoriza intrarea pe teritoriul său pentru unul dintre motivele
enu
merate în paragraful precedent, orice stat membru va putea pretinde o dovadă satisfăcătoare, inclusiv un act scris, din partea marinarub.!i, armatorului sau agentului interesat, sau a consulului interesat, asupra intenţiei marinarului şi a faptului că el este în
măsură să-şi pună în aplicare proiectul. Statul membru va putea, de asemenea, să
limiteze durata şederii marinarului la o perioadă considerată rezonabilă în raport cu
scopul şederii.
4. Prezentul articol nu trebuie să fie interpretat în sensul unei restrângeri a dreptului
oricărui stat membru de a împiedica intrarea sau şederea pe teriotoriul său a unei
persoane oarecare.
Articolele 7-14
Dispoziţii finale tip 1.
1992
Lege pentru ratifICarea Convenţiei nr. 144/1976 a OrganilJlţiei ltliernaţionale a
MUI/cii,
adoptaJă la 2 iunie 1976 la Geneva.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Se ratifică Convenţia nr. 144 privitoare la consultările tripartite
destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2
iunie 1976 la Gene'va, de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a
Muncii.
Bucureşti, 16 septembrie 1992.
Nr.96.
J De văzut MUIJ 1.
. Adoptată de Senat în iedinţa din 14 iunie 1992 şi de Camera Deputaţilor în iedinţa
din 8 septembrie 1992, cu respectarea prl!\lederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia
României; promulgată prin Decretul fIr. 142 din 7 iulie 1992. Publicată în "Monitorul
Oficial" nr. 237 din 24 noiembrie 1992.

Conventia nr.I44I1976 privitoare la consultările tripartite destinate să
promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la
Geneva de către Consiliul de Administraţie al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi
fiind reunită în a 61-a sesiune a sa, pe data de 2 iunie 1976,
reamintind dispoziţiile convenţiilor şi recomandărilor internaţionale existente
În special convenţia asupra libertăţii sindicate şi protecţia dreptului sindical, 1948,
Convenţia asupra dreptului de organizare şi de negociere colectivă, 1949, şi recomandarea asupra consultării eşaloanelor industrial şi naţional, 1960 – care afmnă dreptul
celor ce angajează şi al muncitorilor de a stabili organizaţii libere şi independente şi
cer să fie luate măsuri de promovare a unor consultări eficiente la nivel naţional între
autorităţile publice şi organizaţiile celor ce angajează şi ale muncitorilor, precum şi
dispoziţiile numeroaselor convenţii şi recomandări internaţionale ale muncii, care
prevăd consultarea organizaţiilor celor ce angajează şi ale muncitorilor asupra măsu
rilor ce trebuie luate pentru punerea lor în aplicare,
după examinarea celei de-a 4-a probleme pe ordinea de zi a sesiunii, intitulate
"Crearea mecanismelor tripartite însărcinate să promoveze punerea în practică a nor
melor internaţionale ale muncii", şi după luarea deciziei de a adopta anumite propu
neri relative la consultările tripartite destinate să impulsioneze punerea în practică a
normelor intel11aţionale ale muncii,
după luarea deciziei că aceste propuneri să ia forma unei convenţii interna
ţionale,
adoptă, la data de 21 iunie 1976, convenţia următoare, care va fi denumită
"Convenţia asupra consultărilor tripartite relative la normele internaţionale ale
muncii, 1976".
Articolul]
În prezenta convenţie, termenul "organizaţii reprezentative" semnifică organiza
ţiile cele mai reprezentative ale celor ce angajează şi ale muncitorilor, bucurându-se
de dreptul la libertate sindicală.
Articolul 2
1. Orice stat membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care ratifică pre
zenta convenţie, se angajează să pună în practică procedurile care asigură consultări
eficace între reprezentanţii guvernului, ai celor ce angajează şi ai muncitorilor asupra
problemelor privind activităţile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, enunţale la art.
5 paragraful 1, menţionat mai jos.
2. Natura şi forma procedurilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol
vor fi determinate în fiecare ţară, conform practicii naţionale, după consultarea orga
nizaţiilor reprezentative, dacă acestea există, şi dacă astfel de proceduri nu au fost
Încă stabilite.
Articolul 3
1. În scopul procedurilor vizate prin prezenta convenţie, reprezentanţii celor
ce angajează şi ai muncitorilor vor fi aleşi în mod liber de organizaţiile lor repre
zentative, dacă acestea există.
2. Cei ce angajează şi muncitorii vor fi reprezentanţi, în mod egal, în orice orga
nism unde pot avea loc consultări.
Articolul 4
1. Autoritatea competentă Îşi va asuma responsabilitatea sprijinului administra
tiv al procedurilor vizate prin prezenta convenţie.
2. Se vor pune de acord corespunzător autoritatea competentă şi organizaţiile

reprezentative, dacă acestea există, pentru fmanţarea oricărei pregătiri necesare persoanelor participante la aceste proceduri.
Articolul 5
1. Procedurile vizate prin prezenta convenţie vor avea ca obiect consultări asupra:
a) răspunsurilor guvernelor la chestionare referitoare la punctele înscrise pe
ordinea de zi a Conferinţei internaţionale a muncii şi comentariile guvernelor
asupra proiectelor textelor, care trebuie să fie discutate în conferinţă;
b) propunerilor ce urmează a fi prezentate autorităţii sau autorităţilor competen
te în legătură cu convenţiile şi recomandările care trebuie să le fie supuse,
conform art. 19 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
c) reexaminării, la intervale rezonabile, a convenţiilor neratificate şi a recoman
dărilor care încă nu s-au pus în aplicare, pentru a înfăţişa măsurile care ar
putea fi luate pentru a promova aplicarea şi ratificarea lor, dacă este cazul;
d) problemelor pe care le pot pune rapoartele ce 1lrmează a fi prezentate Birou
lui Internaţional al Muncii, conform art. 22 al Constituţiei Organizaţiei inter
naţionale a Muncii;
e) propunerilor referitoare la denunţarea convenţiilor ratificate.
2. Pentru a asigura o examinare adecvată a problemelor vizate la paragraful 1 al
prezentului articol, consultările vor avea loc la intervale rezonabile, fixate de comun
acord, dar cel puţin o dată pe an.
Articolul 6
Dacă este necesar, după consultarea organizaţiilor reprezentative, dacă acestea există,
autoritatea competentă va face un raporţ anual asupra funcţionării procedurilor vizate
prin prezenta convenţie.
Articolele 7-14
Dispoziţii finale tip i.
Lege pentru ratlfr:carea Convenţiilor nr.15411981 fi nr.168/1988 ale OrgamrPţiei
Internaţionale a Muncii"
Parlamentul Romfiniei adoptă prezenta lege.
Art. 1. – Se ratijică Convenţia nr. 154 privind promovarea negocierii colective,
adoptată
la 19 iunie 1981, la Geneva. de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a
Muncii.
Art. 2. – Se ratijică Convenţia nr. 168 privind promovarea angajării şi protecţia
contra şomajului, adoptată la 21 iunie 1988, la Geneva, de Conferinţa generală a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
1 De veizut AnUIJ 1
. Aceastd lege (1IT.112) a fost adoptatd de Camera Deputaţilor fii fedinţa din 13
octombrie 1992 fi de Senat în fedin/a din 13 octombrie 1992, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romaniei; promulgatei prin Decretul nr.
220 din 6 noiembrie 1992. Publicatei fii "Monitorul Oficial" IIT. 302 din 25 noiembrie 1992

Convenţia nr.15411981 privind promovarea negocierii colective
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi care s-a reunit
la 3 iunie 1981 în cea de-a 67-a sesiune a sa,
reafirmând prevederea din Declaraţia de la Philadelphia, care recunoaşte "obligaţia
solemnă pentru Organizaţia internaţională a Muncii de a susţine realizarea, în cadml
diferitelor naţiuni ale lumii, a unor programe apte să realizeze... recunoaşterea efectivă
a dreptului la negociere colectivă", şi notând că acest principiu este "pe deplin
aplicabil tuturor popoarelor lumii" ,
ţinând cont de importanţa capitală a normelor. internaţionale conţinute în: Convenţia
asupra libertăţii sindicate şi protecţia dreptului sindical, 1948; Convenţia asupra
dreptului de organizare şi negociere colectivă, 1949; Recomandarea asupra convenţiilor colective, 1951; Recomandarea asupra concilierii şi arbitrajului facultativ,
1951; Convenţia şi Recomandarea asupra relaţiilor de muncă în funcţiunea publică,
1978, precum şi Convenţia şi Recomandarea asupra administraţiei muncii, 1978,
considerând că este de dorit să se facă cele mai mari eforturi pentru a realiza scopurile
acestor norme şi, în special, principiile generale conţinute în art. 4 al Convenţiei
asupra dreptului la organizare şi negociere colectivă, 1949, şi paragraful 1 al
Recomandării asupra convenţiilor colective, 1951,
considerând, în consecinţă, că aceste norme ar trebui să fie cornpletate prin măsuri
corespunzătoare, bazate pe respectivele norme şi destinate promovării negocierii
colective libere şi voluntare,
după ce a hotărât să adopte diferite propuneri referitoare la promovarea negocierii
colective, problemă care constituie cel de-al patruiea punct al ordinii de zi a sesiunii,
după ce a hotărât ca aceste propuneri să fie transpuse sub forma unei convenţii
internaţionale,
adoptă, la 1 iunie 1981, următoarea convenţie care va fi denumită "Convenţie
asupra negocierii colective, 1981".
Partea 1
Domenii de aplicare şi definiţii
Articolul 1
1. Prezenta convenţie se aplică tuturor ramurilor de activitate economică.
2. Măsura în care garanţiile prevăzute de către prezenta convenţie se aplică for
ţelor armate şi poliţiei poate fi stabilită prin legislaţia sau practica naţională.
3. În ce priveşte funcţia publică, prin legislaţie sau practică naţională pot fi fixa
te modalităţi speciale de aplicare a prezentei convenţii.
Articolul 2
În sensul prezentei convenţii, termenul negociere colectivă se aplică tuturor
negocierilor care au loc între o persoană care angajează, un grup de persoane care
angajează sau una ori mai multe organizaţii ale celor care angajează, pe de o parte, şi
una sau mai multe organizaţii ale lucrătorilor, pe de ată parte, în vederea:
a) fixării condiţiilor de muncă şi angajării, şi/sau
b) reglementării relaţiilor între cei care angajează lucrători, şi/sau
c) reglementării relaţiilor între cei care angajează sau organizaţiile lor şi una sau
mai multe organizaţii ale lucrătorilor.
Articolul 3
1. În cazul când 1egea sau practica naţională recunosc existenţa reprezentanţilor
lucrătorilor, aşa cum sunt ei definiţi în art. 3 alin. b) din Convenţia privind reprezentanţii lucrătorilor, 1971,legea sau practica naţională poate stabili în ce măsură terme-

nul negociere colectivă va trebui să includă, de asemenea, în sensul prezentei convenţii, negocierile cu aceşti reprezentanţi.
2. Atunci când, în aplicarea paragrafului 1 de mai sus, termenul "negociere colectivă"
include, de asemenea,-negocierile cu reprezentanţii lucrătorilor vizaţi în acest
paragraf, de fiecare dată când este cazul vor trebui luate măsuri corespunzătoare
pentru a garanta că prezenţa acestora nu poate servi la slăbirea situaţiei organizaţiilor
lucrătorilor interesaţi.
Partea a lI.a Metode de aplicare
Articolul 4
În cazul când aplicarea prezentei convenţii nu este asigurată pe calea contractelor
colective, a sentinţelor arbitrale, sau în orice altă formă conformă cu practica
naţională, ea va trebui făcută pe calea legislaţiei naţionale.
Partea a Ill.a
Promovarea negocierii colective
Articolul 5
1. V!Jr trebui luate măsuri adaptate circumstanţeior naţionale, în vederea promo
vării negocierii colective.
2. Măsurile vizate la paragrafu11 de mai sus trebuie să aibă următoarele obiective:
a) negocierea colectivă să fie posibilă pentru toţi cei ce angajează şi pentru toate
categoriile de lucrători din ramurile de activitate vizate de prezenta convenţie;
b) negocierea colectivă să fie progresiv extinsă la toate domeniile acoperite de
alin. a), b) şi c) ale art. 2 al prezentei convenţii;
c) să se încurajeze dezvoltarea regulilor de procedură convenite între organizaţi
ile celor ce angajează şi organizaţiile lucrătorilor;
d) negocierea colectivă să nu fie împiedicată de inexistenţa unor reguli care să
reglementeze desfăşurarea sa sau de insuficienţa sau de caracterul impropriu
al acestor reguli;
e) organele şi procedurile de reglementare a conflictelor de muncă să fie conce
pute de o asemenea manieră încât să contribuie de promovarea negocierii
colective.
Articolul 6
Dispoziţiile acestei convenţii nu constituie un obstacol pentru funcţionarea sistemelor
de relaţii profesionale în care are loc negocierea colectivă în cadml mecanismelor sau
instituţiilor de conciliere şi/sau arbitraj, la care părţile participă în mod voluntar la
negocierea colectivă.

Articolul 7
Măsurile luate de autorităţile publice pentru a încuraja şi promova dezvoltarea
negocierii colective vor face obiectul consultărilor prealabile şi, de fiecare dată când
aceasta este posibilă, al acordurilor între puterea publică şi organizaţiile celor ce
angajează şi ale lucrătorilor.
Articolul 8
Măsurile luate în vederea promovării negocierii colective nu vor putea fi conce
pute şi aplicate de o manieră care să împiedice libertatea negocierii colective.
Partea a IV-a.
Dispoziţii finale
Articolul 9
Prezenta convenţie nu revizuieşte nici una dintre convenţiile sau recomandările
existente.
Articolele 10-17
Dispoziţii fmale tip i.
Convenţia nr.16811988 privind promovarea angajării
şi protecţia contra şomajului
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de
către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi care s-a
reunit,la 1 iunie 1988, în cea de-a 75-a sesiune a sa,
subliniind importanţa muncii şi a angajării productive în cadrul întregii societăţi,
ţinând cont nu numai de resursele pe care le creează pentru comunitate, dar şi de
veniturile pe care le aduc lucrătorilor, de rolul social care li se conferă şi de sentimentul de satisfacţie personală care derivă din aceasta,
amintind normele internaţionale existente în' domeniul angajării şi al protecţiei contra
şomajului (Convenţia şi Recomandarea privind şomajul, 1934); Recomandarea
privind şomajul (tineri), 1935; Recomandarea privind garantarea mijloacelor de existenţă, 1944; Convenţia privind securitatea socială (norme minime), 1952; Convenţia şi
Recomandarea privind politica de angajare, 1964; Convenţia şi Recomandarea privind
valorificarea resurselor umane, 1975; Convenţia şi Recomandarea privind administraţia muncii, 1978; Recomandarea privind politica angajării (dispoziţii complementare) 1984,
considerând că amploarea şomajului şi a subangajării afectează diverse ţări din lume
în toate stadiile de dezvoltare şi, în special, problemele tinerilor, dintre care un mare
număr este în căutarea unui prim loc de muncă,
considerând că, de la adoptarea instrumentelor internaţionale referitoare la protecţia
contra şomajului, menţionate mai sus, s-au produs, în legislaţia şi practica a
numeroase state membre, importante evoluţii care fac necesară revizuirea normelor
existente, în special Convenţia asupra şomajului, 1934, şi adoptarea de noi norme 1
De vdzut AnUIJ 1.
internaţionale referitoare la promovarea deplinei angajări, productive şi liber alese,
prin toate mijloacele potrivite, inclusiv securitatea socială,
notând că dispoziţiile referitoare la prestaţiile de şomaj ale convenţiei privind
securitatea socială (norme minime), 1952, fixează un nivel de protecţie depăşit, azi, de
cea, mai mare parte a regimurilor de indernnizaţie existente în ţările industrializate, şi
că n-au fost încă completate cu norme mai avansate, spre deosebire de cele referitoare
la alte prestaţii, dar că principiile pe care se bazează această convenţie rămân valabile,
şi că normele sale pot să mai constituie încă un obiectiv ce trebuie atins de către
anumite ţări în dezvoltare, în măsură să instituie un regim de indemnizaţii de şomaj,

recunoscând că politicile care determină o creştere economică susţinută şi neinflaţionistă, o reacţie suplă la schimbări, precum şi la crearea şi promovarea tuturor
formelor de angajare productţvă şi liber aleasă, inclusiv micile întreprinderi, cooperativele, lucrătorii independenţi şi iniţiativele locale în favoarea angajării, chiar şi prin
redistribuirea resurselor actualmente consacrate finanţării activităţilor de asistenţă
pură, în favoarea activităţilor apte de a promova angajarea, în special orientarea, formarea şi reeducarea profesională, oferă cea mai bună protecţie contra efectelor nefaste
ale şomajului involuntar, că, totuşi, şomajul involuntar există şi că este necesar, în
consecinţă, să se facă astfel încât sistemele de securitate socială să aducă un ajutor
angajărilor şi un sprijin economic persoanelor care şomează din motive involuntare,
după ce a hotărât să adopte diverse propuneri referitoare la promovarea angajării şi a
securităţii sociale, problemă care constituie cel de-al cincilea punct pe ordinea de zi a
sesiunii, tocmai în vederea revizuirii ConvenJiei privind şomajul, 1934,
considerând că aceste propuneri ar trebui să ia forma unei convenţii inter
naţionale, .
adoptă, la 21 iunie 1988, următoarea convenţie, care va fi denumită "Convenţie
privind promovarea angajării şi protecţia contra şomajului, 1988".
Partea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1
În sensul prezentei convenţii:
a) termenul "legislaţie" cuprinde lege şi reglementări, precum şi dispoziţii statu
tare în materie de securitate socială;
b) termenul prescris înseanmă determinat prin sau în virtutea legislaţiei naţionale.
Articolul 2
Orice stat membru trebuie să ia 1băsuri corespunzătoare pentru a-şi coordona regimul
de protecţie contra şomajului şi politica sa de angajare. În acest scop, trebuie vegheat
ca regimul său de protecţie contra şomajului şi, în special, modalităţile de
indemnizare pentru şomaj să contribuie la promovarea deplinei angajări, productive şi
liber alese, şi să nu aibă ca efect descurajarea celor ce angajează de a oferi şi a lucrătorilor de a căuta o angajare productivă.
Articolul 3
Dispoziţiile prezentei convenţii trebuie să fie puse în aplicare în consultare şi în
colaborare cu organizaţiile celor ce angajează şi ale lucrătorilor, în conformitate cu
practica naţională.

Articolul 4
1. Orice stat membru care ratifică prezenta convenţie poate, printr-o declaraţie care
însoţeşte ratificarea sa, să excludă de la angajamentul care rezultă din această
ratificare dispoziţiile Părţii a Vll-a.
2. Orice stat membro care a făcut o astfel de declaraţie poate să o anuleze ori
când printr-o declaraţie ulterioară.
Articolul 5
1. Orice stat membru poate, printr-o declaraţie care însoţeşte ratificarea, să-şi rezerve
dreptul la cel mult două derogări temporare prevăzute la paragraful 4 al BIt. 10, la
paragraful 3 al alt. 11, la paragraful 2 al art.15, la paragraful 2 al art. 18, la paragraful
4 al art. 19, la paragraful 2 al art. 23, la paragraful 2 al art. 24 şi la paragraful 2 al art.
25. Această declaraţie trebuie să enunţe motivele care justifică aceste derogări.
2. Contrar dispoziţiilor de la paragraful 1, un membru, a cărui aplicare limitată a
sistemului de securitate sociala o justifică, poate, printr-o declaraţie care însoţeşte
ratificarea sa, să-şi rezerve dreptul derogărilor temporare prevăzute la paragraful 4 al
art. 10, la paragraful 3 al art. 11, la paragraful 2 al art. 15,la paragraful 2 al alt. 18, la
paragraful 4 al art. 19, la paragraful 2 a alt. 23,la paragraful 2 al art. 24 şi la paragraful
2 al art. 25. Această declaraţie trebuie să enunţe motivele care justifică aceste
derogări.
3. Orice stat membru care face o declaraţie pentru aplicarea paragrafului 1 sau a
paragrafului 2, în rapoartele asupra aplicării prezentei convenţii pe care le prezintă, în
virtutea art. 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, trebuie să facă
cunoscut, în legătură cu fiecare dintre derogările al căror beneficiu şi l-a rezervat:
a) fie că motivele pe care le-a avut pentru acest lucm continuă să existe;
b) fie că renunţă, începând de la o dată determinată, să se prevaleze de deroga
rea respectivă.
4. Orice stat membru care face o declaraţie pentru aplicarea paragrafului 1 sau a
paragrafului 2 va trebui, în funcţie de obiectul declaraţiei sale; şi atunci când circum
stanţele o vor permite:
a) să acopere eventualitatea şomajului parţial;
b) să mărească numărul de persoane protejate;
c) să majoreze cuantumul indemnizaţiilor;
d) să reducă durata perioadei de aşteptare;
e) să extindă durata de plată a indemnizaţiilor;
1) să adapteze regimurile legale de securitate socială la condiţiile activităţii pro
fesionale a lucrătorilor care lucrează cu program redus;
g) să se străduiască Să. garanteze îngrijiri medicale beneficiarilor de indemnizaţii
de şomaj şi persoanelor din sarcina lor;
h) să se străduiască să garanteze luarea în considerare a perioadelor în cursul cărora
aceste indemnizaţii sunt plătite în vederea achiziţionării dreptului la prestaţii de
securitate socială şi, dacă este cazul, pentru calculul prestaţiilor de invaliditate, de
bătrâneţe şi de urmaşi.
Articolul 6
1. Orice stat membm trebuie să garanteze egalitatea de tratament tuturor persoanelor
protejate, fără discriminare bazată pe rasă, culoare, sex, religie, opinie politică,
ascendenţă naţională, naţionalitate, origine etnică sau socială, invaliditate sau vârstă.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu se opun adoptării de măsuri specia1e care sunt
justificate de situaţia unor grupuri determinate, în cadrul regimurilor vizate la paragraful 2 al alt. 12, sau destinate să răspundă necesităţilor specifice ale unor categorii

de persoane care întâmpină probleme specia1e pe piaţa muncii, în special grupurile
dezavantajate, şi nici încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale, între state,
referitoare la prestaţiile de şomaj pe o bază de reciprocitate.
Partea a II.a Promovarea angajării productive
Articolul 7
Orice stat membru trebuie să formuleze ca obiectiv prioritar o politică care vizează
promovarea deplinei angajări, productive şi liber alese, prin toate mijloacele adecvate,
inclusiv securitatea socială. Aceste mijloace ar trebui să includă, în special, serviciile
de angajare, pregătire şi orientare profesională.
Articolul 8
1. Orice stat membru trebuie să se străduiască să stabilească, sub rezerva legislaţiei şi
a practicii naţionale, măsuri specia1e pentru promovarea posibilităţilor adiţio
nale de angajare şi de ajutor pentru angajare şi să înlesnească angajarea productivă şi
liber aleasă a unor categorii determinate de persoane dezavantajate, care au sau sunt
susceptibile de a avea dificultăţi pentru găsirea unei angajări durabile, aşa cum sunt
femeile, tinerii lucrători, persoanele handicapate, muncitorii în virstă, şomerii de
lungă durată, muncitorii migranţi cu statut legal şi muncitorii afectaţi de schimbările
structurale.
2. Orice stat membru trebuie să specifice în rapoartele sale, în baza alt. 22 din
Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, categoriile de persoane în favoarea
cărora se obligă să promoveze măsuri de angajare.
3. Orice stat membru trebuie să se străduiască să extindă în mod progresiv promovarea angajării productive la un număr mai mare de categorii decât cel care era
acoperit la origine.
Articolul 9
Măsurile vizate prin prezenta parte trebuie să se inspire din Convenţia şi Reco
mandarea asupra valorificării resurselor umane, 1975 şi ale Recomandării privind
politica angajării (dispoziţii complementare), 1984.
Partea a ro.a
Eventualităţi acoperite
Articolul 10
1. Eventualităţile acoperite trebuie să cuprindă, în condiţii prestabilite, şomajul
complet, definit ca o pierdere a câştigului datorată imposibilităţii de a obţine o angajare convenabilă, ţinând cont de dispoziţiile paragrafului 2 al art. 21, pentru o persoană capabilă de a lucra, disponibilă pentru muncă şi, efectiv, în căutare de angajare.
2. Orice stat membru treb!1ie să se străduiască să extindă protecţia convenţiei, în
condiţii prestabilite, la următoarele eventualităţi:
a) pierderea câştigului, datorată şomajului parţial, definit ca o reducere temporară
a duratei norma1e sau legate de lucru;

b) suspendarea, sau reducerea, câştigului, datorată unei suspendări temporare a
lucrului, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare.
3. Orice stat membru trebuie, în afară de acestea, să se străduiască să prevadă
acordarea de indemnizaţii lucrătorilor cu program redus, care sunt, efectiv, în căutare
de o angajare cu program normal de lucm. Totalul indemnizaţiilor şi câştigurilor provenind din angajarea lor cu program redus poate fi de natură să-i determine să caute o
angajare cu program normal.
4. Atunci când o declaraţie Îacuti în virtutea art. 5 este în vigoare, aplicarea
paragrafelor 2 şi 3 poate fi amânată.
Partea a IV-a
Persoane protejate
Articolul 11
1. Persoanele protejate trebuie să cuprindă categorii prestabilite de salariaţi, care să
formeze, în total, cel puţin, 85%, din ansamblul salariaţilor, inclusiv agenţii deţinând
funcţii publice şi ucenicii.
2. Contrar dispoziţiilor paragrafului 1, agenţii, deţinând funcţii publice, a căror
angajare este garantată prin legislaţia naţională până la vârsta normală de pensionare,
pot fi excluşi de la protecţie.
3. Atunci când o declaraţie făcută în virtutea art. 5 este în vigoare, persoanele
protejate trebuie să cuprindă:
a) fie categorii prescrise de salariaţi, care să formeze, în total, cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
b) fie, dacă nivelul de dezvonare o justifică în mod special, categorii prescrise de
salariaţi, care să formeze, în total, cel puţin, 50% din ansamblul salariaţilor care
lucrează în întreprinderi industriale care folosesc cel puţin 20 persoane angajate.
Partea a V-a Metode de protecţie
Articolul 12
1. Orice stat membru poate determina metoda sau metodele de protecţie pe care le-a
ales pentru a pune în aplicare dispoziţiile convenţiei, fie că este vorba de regimuri
contributive sau necontributive, sau de combinarea unor astfel de regimuri, cu
condiţia să nu se dispună altfel prin prezenta convenţie.
2. Totuşi, dacă legislaţia unui stat membru îi protejează pe toţi rezidenţii ale căror
resurse în timpul eventualităţii nu exced limitele prescrise, protecţia acordată poate fi
limitată în funcţie de resursele beneficiarului şi familiei sale, în conformitate cu
dispoziţiile art. 16.
Partea a VI-a Atribuirea de indemnizaţii
Articolul 13
Prestaţiile acordate şomerilor sub formă de plăţi periodice pot fi legate de metodele de
protecţie.
Articolul 14
În cazul şomajului complet trebuie acordate indemnizaţii sub formă de plăţi periodice,
calcu1ate astfel încât să furnizeze beneficiarului o indemnizaţie parţială şi tranzitorie a
pierderii câştigului şi să evite, în acelaşi timp, efectele descurajatoare pentru căutarea
unui loc de muncă şi crearea de locuri de muncă.
, Articolul 15
1. În cazul şomajului complet şi al suspendării câştigului datorat unei încetări
temporare a lucrului, fără încetarea raportului de muncă, dacă această ultimă eventualitate este acoperită, trebuie să se acorde indemnizaţii sub formă de plăţi periodice

calculate în modul următor; ,
a) atunci când aceste indemnizaţii sunt determinate în raport cu cotizaţiile vărsate de
către persoana protejată sau în numele său, sau cu câştigul anterior, ele trebuie fixate
la cel puţin 50% din câştigul anterior, în limita eventuală a maximului indemnizaţiei
sau câştigului legate, de exemplu, de salariul unui muncitor calificat sau de salariul
mediu al lucrătorilor din regiunea respectivă;
b) atunci când aceste indemnizatii nu sunt stabilite în functie de cotizatiile şi
câştigul anterior, ele trebuie fixate la cel puţin 50% din s;"'ariul minş legş
sau din salariul pentru o muncă necalificată obişnuită, sau la un cuantum minim,
,indispensabil pentru cheltuieli esenţiale, cuantumul cel mai mare trebuind să fie
retinut.
2. Atunci când ş declaraţie Îacută în virtutea art. 5 este în vigoare, cuantumul
indemnizaţiilor trebuie să fie cel puţin egal cu;
a) fie 45% din câştigul anterior;
b) fie 45% din salariul minim legal sau din salariul unui muncitor necalificat
obişnuit, fără ca acest procentaj să poată fi inferior cuantumului minimal
indispensabil pentru cheltuielile esenţiale.
3. Dacă acest lucru este potrivit, procentajele specificate la pargrafele 1 şi 2 pot fi
atinse comparând plăţile periodice, fără impozit şi cotizaţie, cu câştigul fără impozit şi
cotizaţie.
Articolul 16
Contrar dispoziţiilor art. 15, indemnizaţiile acordate după durata iniţială specificată la
alin. a) al paragrafului 2 al art. 19, precum şi indemnizaţiile acordate de către un stat
membru vizat la paragraful 2 al art. 12 pot fi fIXate ţinând cont de alte resurse de care
dispune beneficiarul şi familia sa, dincolo de o limită stabilită, în funcţie de un barem
prestabilit. În orice caz, aceste indemnizaţii, combinate cu orice alte presta
ţii, la care ei pot avea dreptul, trebuie să le garanteze condiţii de existenţă sănătoase şi
convenabile în funcţie de normele naţionale.
Articolul 17
1. Dacă legislaţia unui stat membru subordonează dreptul la indemnizaţiile de şomaj
îndeplinirii unui stagiu, acest stagiu nu trebuie să depăşească durata considerată
necesară pentru a evita abuzurile.
2. Orice stat membru trebuie să se străduiască să adapteze stagiul la condiţiile
de activitate profesională a lucrătorilor sezonieri.
, Articolul 18
1. Dacă legislaţia unui stat membru prevede că indemnizaţiile nu încep a fi acordate în
caz de şomaj complet decât la expirarea unui termen de aşteptare, durata acestui
termen nu trebuie să depăşească 7 zile.

2. Atunci când o declaraţie făcută în virtutea art. 5 este în vigoare, durata terme
nului de aşteptare nu trebuie să depăşească 10 zile.
3. Atunci când e&te vorba de lucrători sezonieri, termenul de aşteptare, prevăzut
la paragraful 1, poate fi adaptat condiţiilor activităţii lor profesionale.
ArticoluL 19
1. Indemnizaţiile acordate în caz de şomaj complet şi de suspendare a câştigului,
datorate unei încetări temporare a lucmlui fără încetarea raportului de muncă, trebuie
să fie vărsate pe toată durata acestor eventualităţi.
2. Totuşi, în caz de şomaj complet:
a) durata iniţială a acordării indernnizaţiilor vizate la alt. 15 poate fi limitată la
26 de săptămâni pentru cazurile de şomaj sau la 39 de săptimâni în cursul
Întregii perioade de 24 de luni;
b) în caz de prelungire a şomajului, la expirarea acestei perioade iniţiale a
indemnizaţiei, durata de acordare a indemniza.ţiiior ca1culate, eventual, în funcţie de
resursele beneficiamlui şi ale familiei sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 16,
poate fi limitată la o perioadă stabilită.
3. Dacă legislaţia unui stat membru prevede că durata iniţială a acordăril indemnizaţiilor vizate la art. 15 este eşalonată în funcţie de durata stagiului, meWa duratelor
prevăzute pentru acordarea indemnizaţiilor trebuie să ajungă la cel puţin 26 de săptămân i.
4. Atunci când o declaraţie făcută în virtutea art. 5 este în vigoare, durata de acordare
a indemnizaţiilor poate fi limitată la 13 săptămâni în cursul unei perioade de 12 luni
sau la o medie de 13 săptămâni, dacă legislaţia prevede ci durata iniţială de acordare
este eşalonată în funcţie de durata stagiului.
5. În cazul vizat la alin. b) al para grafului 2, orice stat membru trebuie să depună
eforturi pentru a acorda celor interesaţi un ajutor suplimentar adecvat, spre a le
permite să regăsească o angajare productivă şi liber aleasă, 111 special recurgând la
măsuri specifice în Partea a TI-a.
6. Durata plăţii indemnizaţiilor acordate lucrătorilor sezonieri poate fi adaptată
condiţiilor activităţii lor profesionale, fără a prejudicia dispoziţille alin. b) al paragrafului 2.
Articolul 20
Indemnizaţiile la care ar fi avut dreptul o persoană protejată în caz de şomaj total sau
parţial, sau de suspendare a câştigului datorat unei încetări temporare a lucrului, fără
încetarea raportului de muncă, pot fi refuzate, suprimate, suspendate sau reduse
într-un mod stabilit, după cum urmează:
a) atât timp cât cel interesat nu se găseşte pe teritoriul statului membru;
b) atunci când, după aprecierea autorităţii competente, cel interesat Il contribuit
deliberat la concedierea sa;
c) atunci când, după aprecierea autorităţii competente, cel interesat a părăsit în
mod voluntar slujba sa fără motiv legitim;
d) pe durata unui conflict profesional, atunci când cel interesat Il încetat lucrul
pentru a lua parte la acest conflict sau când este împiedicat şi luereze în legă
turi directă cu încetarea lucrului datorită amintitului conflict;
e) atunci când cel interesat a încercat să obţină sau a obţinut în mod fraudulos
indemnizaţiile;
f) atunci când cel interesat a neglijat, fUă motiv legitim, utilizarea serviciilor puse la
dispoziţia Sa în domeniul angajării, orientării, pregătiri! profeliionale, reorientării
profesionale sau reintegrării întt-Q muncă convenabilă;

g) atât timp cât cel interesat priroeşte o altă prestaţie de menţinere a venitului,
prevăzută de către legislaţia statului membru în cauză, cu excepţia unei prestaţii
familiale, sub rezerva că partea indernnizaţiilor care este suspendată sănu depăşească
cealaltă prestaţie.
Arţicolul21
1. Indemnizaţiile la care o persoană protejată ar fi avut dreptul în caz de şomaj
complet pot fi refuzate, suprimate, 5uspendate sau reduse într. o măsură prestabilită,
atunci când cel interesat refuză acceptarea unei angajăd convenabile.
2. În aprecierea caracterului convenabil sau nu al unei angajări trebuie să se ţină cOnt,
în special, de condiţiile prestabilite, şi, într-o măsură corespunzătoare, de virsta
şomerului, de vechimea sa în profesia anterioară, de experienţa căpătati, de durata
şomajului, de starea pieţei mnncii, de repercusiunile acestei angajări asupra situaţiei
personale şi familiale a celui interesat şi de faptul dacă locul de muncă este disponibil,
ca urmare dUectă a unei încetid a lucrului, datorită unui cooflict profesional în curs de
desfăşurare.
Articolul 22
Atunci când o persoană protejată a primit direct de la cel ce angajează, sau din orice
sursă, în virtutea legislaţiei nationale sau a unei convenţii colective, o indemni
zaţie de plecare, a cărei funcţie principali este să contribuie la compensarea pierderil
câştigului suferit în caz de şomaj complet: .
a) indemnizaţiile de şomaj la care ar fi avut dreptul cel interesat pot fi suspendate pe
timpul unei perioade care corespunde celei în care indemnizaţia de plecare penuite
compensarea pierderii câştigului sau;
b) indemnizaţia de plecare poate fi redusă cu o swni corespunzătoare valorii
convertite într-un vărsămint unic al indemnizaţiilor de şomaj la care ar fi avut dreptul
cel interesat în timpul unei perioade care corespunde celei în timpul căreia
indemnizaţia de plecare permite compensarea suferită prin pierderea câştigului la
alegerea fiecărui stat membru.
Articolul 23
1. Orice stat membru, a cărui legislaţie include ingrijirile medicale şi subordoneu:ă
direct sau indirect acest drept unei condiţii de activittte profesională trebuie săse
străduiască să garanteze, în condiţiile prestabilite, ingrijiti medicale beneficiarilor de
indemnizaţii de şomaj, precum şi persoanelor aflate ÎJI sarcinll.lor.
2. Atunci când o declaraţie făcută în v.irtutea an. 5 este în vigoare, punerea în
aplicare a patagrafului 1 poate fi amânată.
Articolul 24
1. Orice stat membru trebuie, în condiţil prescrise, să se străduiască să garanteze
beneficiarilor indernnizaţiilor de şomaj luarea ÎJI considerare a perioadelor în cursul
cărora aceste indemnizaţii sunt acordate:
a) pentru dobândirea dreptului şi, dacă este cazul, calculul prestaţiilor de invali.
ditate, de bătrâneţeşi de urmaşi;
b) pentru dobindirea dreptului la îngrijirile medicale, la indemnizaţiile de boală
şi de maternitate şi la prestaţii familiale, după şnninarea şomajului, când

legislaţia statului membru respectiv prevede asemenea prestaţii şi îi subordonează
direct sau indirect dreptul la o condiţie de activitate profesională.
2. Când o declaraţie făcută în virtutea art. 5 este în vigoare, aplicarea paragrafu
lui 1 poate fi întârziată.
Articolul 25
1. Orice stat membru trebuie să asigure adaptarea regimurilor legate de securitate
socială care sunt legate de exercitarea unei activităţi profesionale la condiţiile acti-,
vităţii profesionale a lucrătorilor cu timp parţial, a căror durată de muncă sau câştiguri
nu pot, în condiţii prestabilite, să fie considerate ca neglijabile.
2. Atunci când o declaraţie făcută în virtutea art. 5 este în vigoare, punerea în aplicare
a p-aragrafului 1 poate fi arnânată.
Partea a Vll.a
Dispoziţii speciale pentru noii solicitanţi de angajare
Articolul 26
1. Statele membre trebuie să ia în considerare faptul că există numeroase cate.gorii de
persoane în căutare de lucm, care nu au fost niciodată recunoscute ca şomeri sau care
au încetat de a mai fi sau care nu au aparţinut niciodată unor regimuri de indemnizaţie
de şomaj sau care au încetat de a le mai aparţine. În consecinţă, cel puţin 3 din
următoarele 10 categorii de persoane în căutare de lucru trebuie să beneficieze de
prestaţii sociale, în condiţii şi conform unor modalităţi prestabilite:
a) tinerii care şi-au terminat pregătirea profesională;
b) tinerii care şi-au terminat studiile;
c) tinerii care şi-au terminat stagiul militar obligatoriu;
d) orice persoană la terminarea unei perioade pe care a consacrat-o educării unui
copil sau îngrijirii unei persoane bolnave, handicapate sau în vârstă;
e) persoanele al căror soţ sau soţie a decedat, atunci când nu are dreptu11a pres
taţii de urmaşi;
f) persoanele divorţate sau separate;
g) deţinuţii eliberaţi;
h) adulţii, inclusiv invalizii, care au terminat o perioadă de pregătire;
i) muncitorii migranţi, la întoarcerea lor în ţara de origine, sub rezerva drepturi
lor lor dobândite în baza legislaţiei ultimei ţări unde au muncit;
j) persoanele care, înainte, au lucrat pe cont propriu.
2. Orice stat membru trebuie să specifice în raporturile sale, pe baza art. 22 a
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, categoriile de persoane vizate la
paragraful 1, pe care se angajează să le protejeze.
3. Orice stat membru trebuie să se străduiască să extindă progresiv protecţia la un
număr de categorii de persoane mai ridicat decât cel pe care l-a acceptat la origine.
Partea a vm.a
Garanţii juridice, administrative şi financiare
Articolul 27
1. În caz de refuz, de suprimare, de suspendare, de reducere a indemnizaţiilor sau de
contestare a cuantumului lor, orice solicitant trebuie să aibă dreptul de a face o
reclamaţie la organismul care administrează regimul de prestaţii şi de a exercita, ulterior, dreptul la recurs la un organ independent. Solicitantul trebuie să fie informat în
scris despre procedurile ce se aplică şi care trebuie să fie simple şi rapide.
2. Procedura de recurs trebuie să permită solicitantului, în conformitate cu legislaţia şi
practica naţională să fie reprezentat sau asistat de către o persoană calificată, aleasă de
către el, printr-un delegat al unei organizaţii reprezentative a lucrătorilor sau printr-un

delegat al unei organizaţii reprezentative a persoanelor protejate.
Articolul 28
Orice stat membru trebuie să-şi asume o responsabilitate generală pentru buna
administrare a instituţiilor şi serviciilor care concură la aplicarea convenţiei.
Articolul 29
1. Atunci când administrarea este asigurată printr-un departament guvernamental
responsabil faţă de un parlament, reprezentanţii persoanelor protejate şi ai celor ce
angajează trebuie, în condiţii prestabilite, să fie asociaţi cu titlu consultativ la acesta.
2. Atunci când administrarea nu este asigurată de către un departament guverna
mental responsabil în faţa unui parlament:
a) reprezentanţi ai persoanelor protejate trebuie să participe la administrare sau
să fie asociaţi cu drept consultativ în condiţii prestabilite;
b) legislaţia naţională poate să prevadă participarea reprezentanţilor celor ce
angajează;
c) legislaţia poate, de asemenea, prevedea participarea reprezentanţilor autori
tăţilor publice.
Articolul 30
Atunci când subvenţiile sunt acordate de către stat sau de sistemul de securitate
socială în vederea salvgardării angajărilor, statele membre trebuie să ia măsurile
necesare pentru a garanta utilizarea exclusivă a şcestor subvenţii în scopul prevăzut şi
a împiedica orice fraudă sau orice abuz din partea beneficiarilor.
Articolul 31
Prezenta convenţie revizuieşte Convenţia privind şomajul, 1934.
Articolele 32-39
Dispoziţii finale tip i.
1 De viIzJlt AnUIJ 1.

DOCUMENT AR
Convenţia nr.l05/1957 privind abolirea muncii forţate
Conferinţa generală a Organizaţie Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii, şi fiind reunită la fi iunie 1957, în cea de a patruzecea sa sesiune;
După ce a examinat problerna muncii forţate, care constituie al patrulea punct
pe ordinea de zi a sesiunii;
După ce a luat notă de dispoziţiile Convenţiei asupra muncii forţate, 1930;
După ce a luat notă că Convenţia din 1926 referitoare la sclavie prevede că .trş
buie luate toate măsurile necesare pentru a evita ca munca forţată sau obligatorie să nu
aducă cu sine condiţii analoage sclaviei şi că, Convenţia suplimentară din 1956
privind abolirea sclaviei, a comerţului cu sclavi şi a instituţiilor ,i practicilor analoage
sclaviei are ca obiect abolirea completă a servituţii ,i robiei pentru datorii;
După ce a luat notă că Convenţia asupra protecţiei salariului, 1949, prevede că
salariile vor fi plătite în mod regulat şi interzice modalităţiie de plată care privează
lucrătorul de posibilitatea reală de a înceta munca;
După ce a decis să adopte alte propuneri relative la abolirea anumitor fonne de muncă
forţată sau obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului cum sunt cele
vizate de Carta Naţiunilor Unite şi enunţate în Declaraţia universală a drepturilor
omului;
După ce a decis ca aceste porpuneri să ia forma. unei convenţii internaţionale, adoptă,
în această zi, a douăzeci şi cincea a lunii iunie, una mie nouă sute cinciseci şi şapte,
convenţia de mai jos, care va fi denumită Convenţia asupra abolirii muncii forţate,
1957.
Articolul 1
Orice membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie
se angajează de a aboli munca forţată sau obligatorie şi de a nu recurge la
ea sub nici o formă: .
a) ca măsură de coerciţiune sau de educaţie politică sau ca sancţiune la adresa
persoanelor care au exprimat sau exprimă anumite opinii politice sau îşi manifestă
opoziţia ideologică faţă de ordinea politică, socială şi economică stabilită;
b) ca metodă de mobilizare şi de utilizare a miinii de lucru în scopuri de dezvol
tare economică;
c) ca măsură de disciplină a muncii;
d) ca pedeapsă pentru a fi participat la greve;
e) ca măsură de discriminare rasială, socială, naţionali sau religioasă.
Articolul 2
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie
se angajează să ia măsuri eficiente în vederea abolirii imediate şi complete a muncii
forţate sau obligatorii, aşa cum este descrisă aceasta la articolul 1 al prezentei
convenţii. .
Articolele 3-10
Dispoziţii finale tipi.
. Convenţiş fii curs de ratifiCtIre. 1 Dt vdZMt Anl!Xl'll.
Anexa 1
Dispoziţii finale tip
1. Ratificări
Ratificările formate ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directomlui general al
Bşoului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de acesta.

2. Intrare ro .iloare
1. Prezenta convenţie nu va lega decât Membrii Organizaţiei Internaţionale
a Muncii a cărei ratificare va fi fost înregistrată de către Directorul gene
ral.
2. Ea va intra în vigoare la 12 luni după ce ratificările a doi Membri vor fi
fost ÎDtegistrate de către Directorul general.
3. În continuare aceastA convenţie va intra în vigoare pentru fiecare Mem
bru la 12 luni după data când ratificarea va fi fost înregistrată.
3. Denunţare
1. Oricare membru care a ratificat prezenta convenţie poate să o denunte la expirarea
unei perioade de zece ani după data intrării în vigoare iniţiale a convenţiei, printr-uD
act comunicat Directomlui general al Biroului Internaţional al Muncii ,i înregistrat de
acesta. Denunţarea nu va avea efect decât la un an după ce a fost înregistrată.
2. Oricare Membru care Il ratificat prezenta convenţie, care într-o perioadă de un an
după expirarea perioadei de zece ani menţionată la paragraful precedent, nu va folosi
facu1tatea de denunţare prevăzută de prezentul articol va fi legat pentru o nouă
perioadă de zece ani şi, în continuare, va putea denunţa preZC!1ta convenţie la
expirarea fiecărei perioade de zece ani în condiţiile prevăzute de prezentul articol.
4. Notificarea ratificărilor către Membri
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor Membrilor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denunţărilor
care şi vor fi coUlUllicate de către Membrii Organizaţiei.
2. NotifICând Membrilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea celei dşa
doua ratificări care i-a fost comunicată, Directorul general va atrage atenţia
Membrilor Organizaţiei asupra datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.
5. Comunicarea la Organizaţia Naţiunilor Unite
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica
Secretarului general al Naţiunilor Unite, în scopul înregistrării, confonn
art. 102 al Chartei Naţiunilor Unite, informaţii complete în legătură cu

toate ratificările şitoate actele de denunţare pe care el le va fi înregistrat conform
articolelor precedente.
Notă: Această dispoziţie nu figurează în convenţiile nr. 1-67, dar ea se aplică acestor
convenţii în virtutea art. 1 paragraful 3, al convenţiei (nr. 80), care revizuieşte
articolele fmale,1946.
6. Revizuire
De fiecare dată când el va considera necesar, Consiliul de Administraţie al Biroului
Internaţional al Muncii, va prezenta Conferinţei generale un raport asupra aplicării
prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul de a înscrie pe ordinea de zi a
Conferinţei problema revizuirii sale tota1e sau partiale.
Noti: în convenţiile nr. 1-98, textul iniţial al acestei dispoziţii prevedea un raport al
Consiliului de Administraţie la expirarea fiecărei perioade de zece ani începând cu
intrarea în vigoare. Ea a fost înlocuită în aceste convenţii prin textul actual în termenii
Convenţiei (nr. 116) care revizuieşte articolele finale,1961.
7. Efecte ale revizuira conventiei
1. În cazul în care Conferhlţa va adopta o nouă convenţie care revizuieşte
total sau parţial prezenta convenţie, şi cel puţin dacă noua convenţie nu
dispune altfel:
a) ratificarea de către un membm al noii convenţii care revizuieşte, va antrena de plin
drept, în ciuda articolului 3 de mai sus, denunţarea imediată a: prezentei convenţii,
sub rezerva ca noua convenţie care revizuieşte să fi intrat în vigoare;
b) începând cu data intrării în vigoare a noii convenţii care revizIDeşte, prezenta
convenţie va înceta de a mai fi deschisă ratificării de către Membri.
2. Prezenta convenţie va rămâne în orice caz în vigoare în forma şi în litera sa pentru
Membri care au ratificat-o şi care nu vor ratifica convenţia care revizuieşte.
Notă: Această dispoziţie nu figurează în convenţiile nr. 1-26. Convenţiile nr.
27-33 nu conţin partea de frază: ..şi cel puţin dacă noua convenţie nu dispune altfel.
8. Texte originaie .
Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentei convenţii sunt egal
valabile (font egalment foi).
Notă: în convenţiile nr. 1-67, această dispoziţie este astfel redactată:
"Textele francez şi englez ale prezentei convenţii vor fi originale şi unul şi
altul".
Anexa fi
Declaraţii de aplicare a convenţiilor în teritoriile ne metropolitane
Cea mai mare parte a convenţiilor nu conţin dispoziţii privind declaraţiile de aplicare
în teritoriile ne metropolitane: aceste declaraţii sunt reglementate prin dispoziţiile art.
35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Convenţiile care conţin asemenea dispoziţii şi redactarea dispoziţiilor în cauză sunt
enunţate alăturat. Cu toate acestea în patru cazuri (convenţiile nr. 29, 82, 83, 111)
unde dispoziţiile sunt puţin diferite, ele figurează în corpul textului convenţiei.
Convenţiile nr.I-9
1. Oricare Mernbm al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta
convenţie se angajează să o aplice în acele colonii sau posesiuni sau la acele dintre
protectoratele sale care nu se guvernează în totalitate e1e însele, cu următoarele
rezerve:
a) ca dispoziţiile convenţiei şi devină inaplicabile datoriti condiţiilor loca1e;
b) ca modificările ce ar fi necesare pentru a adapta convenţia la condiţiile locale
să poată fi introduse în aceasta.

2. Fiecare Mernbm va trebui să notifice Biroului Internaţional al Muncii decizia sa în
ce priveşte coloniile sale sau posesiunile sau fiecare dintre protectoarele sale care nu
se guvernează în totalitate ele însele.
Convenţiile nr.10-25
Oricare Membm al Organizaţiei care ratifică prezenta convenţie se angajează să o
aplice în coloniile sale, posesiunile sau protectotatele, conform dispoziţiilor art. 35 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Convenţiile nr. 50, 53-57 , 64 şi 65
1. În ceea ce priveşte teritoriile menţionate de art. 35 al Constituţiei Organizaţiei
Internaţionale a Muncii oricare Membm al Organizaţiei care ratifică prezenta convenţie trebuie să însoţească ratificarea sa de o declaraţie care să facă cunoscute:
a) teritoriile pentru care el se angajează să aplice Îară modificări dispoziţiile
convenţiei;
b) teritoriile pentru care el se angajează şi aplice dispoziţiile convenţiei cu
modificări şi în ce constă respectivele modificări;
c) teritoriile în care convenţia este inaplicabilă şi, în acest caz, motivele pentru
care ea este inaplicabilă;
d) teritoriile pentru care el îşi rezervă decizia.
2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) ale paragrafului 1 al prezentu
lui articol vor face parte integrantă din ratificare şi vor avea efecte identice.
3. Oricare Membm va putea renunţa, printr-o nouă declaraţie, la toate sau o parte din
rezervele conţinute de declaraţia sa anterioară în virtutea alineate1or b), c) şi d) ale
paragrafului 1 din prezentul articol.
Convenţiile nr. 81 şi 84-88
Articol....
1. În ce priveşte teritoriile menţionate de art. 35 al Constituţiei Organizaţiei
Internaţionale a Muncii aşa cum a fost amendată prin Instrumentul de amendare a

Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1946, cu excepţia teritoriilor vizate
de paragrafele 4 şi 5 ale respectivului articol astfel amendat, oricare Membru al Organizaţiei care ratifică prezenta convenţie trebuie să comunice Directorului general al
Biroului Internaţional al Muncii, în cel mai scurt termen posibil după ratificarea sa, o
declaraţie care să facă cunoscute: .
a) teritoriile pentru care el se angajează ea dispoziţiile convenţiei să fie aplicate
fără modificări;
b) teritoriile pentru care el se angajează ca dispoziţiile convenţiei să fie aplicate
cu modificări şi în ce constă respectivele modificări; .
c) teritoriile în care convenţia este inaplicabilă, şi în acest caz, motivele pentru
care ea este inaplicabilă;
d) teritoriile pentru care el îşi rezervă decizia.
2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) ale paragrafului 1 al prezentului
articol vor fi recun08cute ca parte integrantă din ratificare şi vor avea efecte identice.
3. Oricare Membru va putea renunţa, printr-o nouă declaraţie, la toate sau o parte din
rezervele conţinute în declaraţia sa anterioară în virtutca alineatelor b), c) sau d) ale
paragrafului 1 din prezentul articol.
4. Oricare Membru va putea, în timpul perioadelor în cursul cărora prezenta convenţie
poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului ..., comunica Directorului general
o nouă declaraţie modificând în orice privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi
Jaciând cunoscută situaţia în teritorii determinate.
Articol...
1. Atunci când problemele tratate de prezenta convenţie intră în cadrul competenţei
proprii unor autorităţi dintr-un teritoriu ne metropolitan, Membrul responsabil de
relaţiile internaţionale ale acestui teritoriu, de acord cu guvernul respectivului
teritoriu, va putea comunica Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii o
declaraţie de acceptare, în numele acestui teritoriu, a obligaţiilor din prezenta
convenţie.
2. O declaraţie de acceptare a obligaţiilor din prezenta convenţie poate fi comu
nicată Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii:
a) de doi sau mai mulţi Membri ai Organizaţiei pentru un teritoriu plasat sub
autoritatea lor conjunctă;
b) de oricare autoritate internaţională care răspunde de administrarea unui terito
riu în virtutea dispoziţiilor Chartei Naţiunilor Unite sau de oricare altă dispo
ziţie în vigoare faţă de acest teritoriu.
3. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Mun
cii, conform dispoziţiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol, trebuie
săindice dacă dispoziţiile convenţiei vor fi aplicate în teritorii cu sau fără modificări;
atunci când declaraţia arată că dispoziţiile convenţiei se aplici sub rezerva unor
modificări, ea trebuie să specifice în ce constau respectivele modificări.
4. Membrul sau Membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea renunţa, în
întregime sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară la dreptul de a invoca o modificare
indicată într-o declaraţie anterioară.
5. Membrul sau Membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea, în timpul
perioadelor în cursul cărora convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor
articolului ..., comunica Directorului general o nouă declaraţie, modificând în oricare
privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi făcând cunoscută situaţia în ce priveşte aplicarea acestei convenţii.
Convenţiile nr. 94-103

Articol..,
1. Declaraţiile care vor fi comunicate Directorului general al Biroului internaţional al
Muncii conform paragrafului 2 al art. 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii vor trebui şi facă cunoscute:
a) teritoriile pentru care Membrul interesat se angajează ca dispoziţiile conven
ţiei să fie aplicate fără modificări;
b) teritoriile pentru care el se angajează ca dispoziţiile convenţiei să fie aplicate
cu modificări şi în ce constă respectivele modificări;
c) teritoriile în care convenţia este inaplicabilă şi, în acest caz, motivele pentru
care ea este inaplicabili;
d) teritoriile pentru care el îşi rezervă decizia în aşteptarea unei examinări mai
aprofundate a situaţiei faţă de respectivele teritorii.
2. Angajamentele menţionate la alioeatele a) şi b) ale paragrafului 1 al prezentu
lui articol vor fi recunoscute ca parte integrantă a ratificării şi vor avea efecte identice.
3. Oricare Membru va putea renunţa, printr-o nouă declaraţie, la toate sau o
parte din rezervele conţinute în declaraţia sa anterioară în virtutea alineatelor b), c)
sau d) ale paragrafului 1 din prezentul articol.
4. Oricare Membru va putea, în timpul perioadelor în cursul cărora prezenta convenţie
poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului..., comunica Directorului general o
nouă declaraţie modificând în orice privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi
făcând cunoscuti situaţia în teritorii detenninate.
Articol.. .
1. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii,
conform paragrafelor 4 şi 5 ale art. 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii trebuie să indice daci dispoziţiile convenţiei vor fi aplicate în teritoriu cu sau
fără modificări; atunci când declaraţia arată ci dispoziţiile convenţiei, sub rezerva
unor modificări, ea trebuie să specifice în ce constă respectivele modificări.
2. Membrul sau Membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea renunţa în
întregime sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară, la dreptul de a invoca o modificare
indicati într-o declaratie anterioară.
3. Membrul sau Membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea, în
timpul perioadelor în cursul cărora convenţia poate fi denunţată, conform dispoziţiilor
articolului..., comunica Directorului general o nouă declaraţie modificând în orice
privinţă termenii unei declaraţii anterioare şi făcând cunoscuti situaţia în ce priveşte
aplicarea acestei convenţii.
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