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LEGI

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a aderãrii României la Convenþia cu privire
la marcajul explozibililor plastici ºi în folie în scopul detectãrii, adoptatã la Montreal la 1 martie 1991
În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991
privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare
Parlamentului aderarea României la Convenþia cu privire
la marcajul explozibililor plastici ºi în folie în scopul

detectãrii, adoptatã la Montreal la 1 martie 1991, ºi se
dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial
al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Bucureºti, 22 decembrie 1997.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea României la Convenþia cu privire la marcajul
explozibililor plastici ºi în folie în scopul detectãrii,
adoptatã la Montreal la 1 martie 1991
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ România aderã la Convenþia cu privire la marcajul
explozibililor plastici ºi în folie în scopul detectãrii, adoptatã la Montreal la
1 martie 1991.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 aprilie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 iunie
1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PAULA MARIA IVÃNESCU
Bucureºti, 29 iunie 1998.
Nr. 139.
CONVENÞIE
cu privire la marcajul explozibililor plastici ºi în folie în scopul detectãrii*)
Statele-pãrþi la prezenta convenþie,
conºtiente de incidenþa actelor de terorism asupra securitãþii mondiale,
exprimându-ºi via preocupare faþã de actele de terorism având ca scop distrugerea în întregime a aeronavelor, a
altor mijloace de transport ºi a þintelor,
preocupate de faptul cã explozibili plastici ºi în folie au fost utilizaþi pentru comiterea unor acte de terorism,
considerând cã marcajul explozibililor în scopul detectãrii ar contribui, în mod major, la prevenirea acestor acte
ilicite,
recunoscând cã, în scopul prevenirii acestor acte ilicite, este necesarã stabilirea de urgenþã a unui instrument
internaþional care sã oblige statele sã adopte mãsuri de naturã sã garanteze cã explozibilii plastici ºi în folie sunt marcaþi în mod corespunzãtor,
þinând seama de Rezoluþia 635 a Consiliului de Securitate al Naþiunilor Unite din 14 iunie 1989 ºi de Rezoluþia
44/29 a Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite din 4 decembrie 1989, care cereau imperios Organizaþiei Aviaþiei Civile
Internaþionale sã-ºi intensifice eforturile pentru a pune la punct un regim internaþional de marcaj al explozibililor plastici ºi
în folie în scopul detectãrii,
þinând seama de Rezoluþia A 27-8, adoptatã în unanimitate de Adunarea Organizaþiei Aviaþiei Civile Internaþionale
la cea de-a 27-a sesiune care a hotãrât, acordându-i prioritate absolutã, pregãtirea unui nou instrument internaþional cu
privire la marcajul explozibililor plastici sau în folie în scopul detectãrii,
luând notã cu satisfacþie de rolul jucat de Consiliul Organizaþiei Aviaþiei Civile Internaþionale în pregãtirea
Convenþiei, precum ºi de disponibilitatea sa de a-ºi asuma funcþiile impuse de aceastã convenþie,
sunt de acord cu urmãtoarele dispoziþii:
ARTICOLUL 1

În termenii prezentei convenþii:
1. Prin explozibil se înþelege produsele explozive cunoscute sub denumirea de plastic exploziv, inclusiv explozibilii
sub formã de folie suplã sau elasticã, care sunt descriºi în
anexa tehnicã la prezenta convenþie.
2. Prin agent de detectare se înþelege substanþa descrisã
în anexa tehnicã la prezenta convenþie, care se adaugã
unui explozibil pentru a-l face detectabil.
3. Prin marcaj se înþelege adãugarea la un explozibil a
unui agent de detectare, conform anexei tehnice la prezenta convenþie.
4. Prin fabricare se înþelege orice proces, inclusiv reprocesarea, care conduce, în final, la fabricarea explozibililor.
5. Prin instrumente militare autorizate în mod corespunzãtor se înþelege, fãrã ca lista sã fie exhaustivã, obuze,

bombe, proiectile, mine, rachete, grenade ºi perforatoare,
fabricate exclusiv în scopuri militare sau de poliþie, în
conformitate cu legile ºi cu reglementãrile statului-parte
contractantã.
6. Prin stat producãtor se înþelege statul pe teritoriul
cãruia sunt fabricaþi explozibili.
ARTICOLUL 2

Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare
ºi efective pentru interzicerea ºi împiedicarea fabricãrii pe
teritoriul sãu a explozibililor nemarcaþi.
ARTICOLUL 3

1. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare ºi efective pentru interzicerea ºi împiedicarea intrãrii
sau ieºirii de pe teritoriul sãu a explozibililor nemarcaþi.
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2. Paragraful precedent nu se aplicã în cazul transportãrii, în scopuri care nu sunt contrare obiectivelor prezentei
convenþii, de cãtre autoritãþile unui stat-parte exercitând
funcþii militare sau de poliþie, de explozibili nemarcaþi asupra cãrora acest stat-parte exercitã un control conform
paragrafului 1 al art. 4.
ARTICOLUL 4

1. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru exercitarea unui control strict ºi efectiv asupra
deþinerii ºi transferului de explozibili nemarcaþi care au fost
fabricaþi sau introduºi pe teritoriul sãu înaintea intrãrii în
vigoare a prezentei convenþii, ratificatã de acest stat, pentru
împiedicarea deturnãrii sau utilizãrii lor în scopuri contrare
obiectivelor prezentei convenþii.
2. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a asigura ca toate stocurile de explozibili care
fac obiectul paragrafului 1 al prezentului articol ºi care nu
sunt deþinute de autoritãþi exercitând funcþii militare sau de
poliþie sã fie distruse sau utilizate în scopuri care nu sunt
contrare obiectivelor prezentei convenþii, sã fie marcate sau
fãcute definitiv inofensive, într-un interval de 3 ani, începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii pentru
statul respectiv.
3. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru ca toate stocurile de explozibili care fac obiectul paragrafului 1 al prezentului articol, care sunt deþinute
de autoritãþi exercitând funcþii militare sau de poliþie ºi care
nu sunt încorporate ca parte integrantã în cadrul unor
instrumente militare autorizate în mod corespunzãtor, sã fie
distruse sau utilizate în scopuri care nu sunt contrare
obiectivelor prezentei convenþii, sã fie marcate sau fãcute
definitiv inofensive, într-un interval de 15 ani, începând cu
data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii pentru statul respectiv.
4. Fiecare stat-parte trebuie sã ia mãsurile necesare
pentru asigurarea distrugerii, pe cât posibil, pe teritoriul
sãu, a explozibililor nemarcaþi, care pot fi descoperiþi ºi
care nu sunt menþionaþi în dispoziþiile paragrafelor precedente ale prezentului articol, alþii decât stocurile de explozibili nemarcaþi, deþinute de autoritãþile sale exercitând funcþii
militare sau de poliþie ºi încorporate în cadrul instrumentelor militare autorizate la data intrãrii în vigoare a prezentei
convenþii pentru statul respectiv.
5. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile
necesare pentru exercitarea unui control strict ºi efectiv
asupra deþinerii ºi schimbului de explozibili menþionaþi în
paragraful 2 al primei pãrþi a anexei tehnice la prezenta
convenþie, pentru a preveni deturnarea sau utilizarea acestora în scopuri contrare obiectivelor prezentei convenþii.
6. Fiecare stat-parte trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea distrugerii, pe cât posibil, pe teritoriul sãu, a explozibililor nemarcaþi, fabricaþi de la data
intrãrii în vigoare a prezentei convenþii pentru acest stat, ºi
care nu sunt încorporaþi în maniera indicatã la paragraful 2
alin. d) din prima parte a anexei tehnice la prezenta convenþie, ºi a explozibililor nemarcaþi care nu intrã sub incidenþa nici unui alineat din paragraful 2 menþionat.
ARTICOLUL 5

3

5. Comisia adoptã regulamentul sãu interior, sub rezerva
aprobãrii lui de cãtre Consiliu.
ARTICOLUL 6

1. Comisia evalueazã evoluþia tehnicã a fabricãrii, marcãrii ºi detectãrii explozibililor.
2. Comisia, prin intermediul Consiliului, comunicã concluziile sale statelor-pãrþi ºi organizaþiilor internaþionale interesate.
3. La nevoie, comisia prezintã Consiliului recomandãri
privind amendamentele la anexa tehnicã la prezenta convenþie. Comisia se va strãdui sã ia decizii, prin consens,
în ceea ce priveºte aceste recomandãri. În caz de neînþelegeri, aceste decizii sunt luate cu o majoritate de douã
treimi a membrilor comisiei.
4. Consiliul poate, la recomandarea comisiei, sã propunã
statelor-pãrþi amendamente la anexa tehnicã la prezenta
convenþie.
ARTICOLUL 7

1. Fiecare stat-parte poate, în urmãtoarele 90 de zile de
la data notificãrii unui amendament la anexa tehnicã la prezenta convenþie, sã comunice observaþiile sale Consiliului.
Consiliul transmite aceste observaþii cât mai curând posibil
comisiei, în scopul examinãrii.
2. Comisia examineazã avizele statelor-pãrþi, exprimate
conform paragrafului precedent, ºi face un raport cãtre
Consiliu. Consiliul, dupã examinarea raportului comisiei,
þinând seama de natura amendamentului ºi de observaþiile
statelor-pãrþi, inclusiv ale statelor producãtoare, poate propune amendamentul spre aprobare tuturor statelor-pãrþi.
3. Dacã amendamentul propus nu a fost respins de
cãtre cinci sau mai multe state-pãrþi printr-o notificare
scrisã, adresatã Consiliului în urmãtoarele 90 de zile de la
data notificãrii amendamentului de cãtre Consiliu, el este
considerat ca fiind adoptat ºi intrã în vigoare 180 de zile
mai târziu sau dupã o perioadã prevãzutã în amendamentul
propus pentru statele-pãrþi care nu l-au respins în mod
expres.
4. Statele-pãrþi care au respins în mod expres amendamentul propus pot, în consecinþã, depunând un instrument
de acceptare sau de aprobare, sã-ºi exprime consimþãmântul de a fi obligate faþã de dispoziþiile amendamentului.
5. Dacã cinci sau mai multe state-pãrþi se opun amendamentului propus, Consiliul îl returneazã comisiei pentru
reexaminare.
6. Dacã amendamentul propus a fost adoptat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol, Consiliul poate,
de asemenea, sã convoace o conferinþã cu toate statelepãrþi.
ARTICOLUL 8

1. Statele-pãrþi comunicã Consiliului, dacã este posibil,
informaþii care ar ajuta comisia sã-ºi îndeplineascã funcþiile
prevãzute în termenii paragrafului 1 al art. 6.
2. Statele-pãrþi vor informa Consiliul despre mãsurile pe
care le-au luat pentru a pune în practicã dispoziþiile prezentei convenþii. Consiliul comunicã aceste informaþii tuturor
statelor-pãrþi ºi organizaþiilor internaþionale interesate.

1. Prin prezenta convenþie se stabileºte o comisie internaþionalã tehnicã a explozibililor, denumitã în continuare
comisia, compusã din minimum 15 membri ºi maximum 19
ARTICOLUL 9
membri, numiþi de Consiliul Organizaþiei Aviaþiei Civile
Consiliul,
în
cooperare
cu statele-pãrþi ºi cu organizaþiile
Internaþionale, denumit în continuare Consiliul, dintre perinternaþionale interesate, ia mãsuri adecvate pentru facilitasoanele propuse de statele-pãrþi la prezenta convenþie.
2. Membrii comisiei sunt experþi cu experienþã directã ºi rea punerii în practicã a prezentei convenþii, respectiv acorsubstanþialã în domeniul fabricãrii sau detectãrii explozibililor darea asistenþei tehnice, precum ºi mãsurile care sã
permitã schimburi de informaþii privind evoluþia tehnicã a
sau al cercetãrii în domeniul explozibililor.
3. Membrii comisiei sunt numiþi pentru o perioadã de marcãrii ºi detectãrii explozibililor.
3 ani, mandatul lor putând fi reînnoit.
ARTICOLUL 10
4. Sesiunile comisiei se vor desfãºura cel puþin o datã
Anexa tehnicã la prezenta convenþie face parte intepe an la sediul Organizaþiei Aviaþiei Civile Internaþionale
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ARTICOLUL 11

1. Orice diferend între statele-pãrþi privind interpretarea
sau aplicarea prezentei convenþii, care nu poate fi soluþionat pe calea negocierilor va fi supus arbitrajului, la cererea
unuia dintre ele. Dacã în termen de 6 luni de la data cererii arbitrajului pãrþile nu ajung sã se punã de acord cu
organizarea arbitrajului, una dintre ele poate supune diferendul Curþii Internaþionale de Justiþie, depunând o cerere
în conformitate cu Statutul Curþii.
2. Orice stat va putea, în momentul în care va semna,
va ratifica, va accepta sau va adera la aceastã convenþie,
sã declare cã nu se considerã obligat faþã de dispoziþiile
paragrafului precedent. Celelalte state-pãrþi nu vor fi obligate prin dispoziþiile sus-menþionate faþã de statele-pãrþi
care au formulat rezerve faþã de acestea.
3. Orice stat-parte care a formulat rezerve în conformitate cu dispoziþiile paragrafului precedent va putea retrage
în orice moment aceste rezerve printr-o notificare adresatã
depozitarului.
ARTICOLUL 12

Cu excepþia cazului prevãzut la art. 11, nu poate fi formulatã nici un fel de rezervã faþã de prezenta convenþie.
ARTICOLUL 13

1. Prezenta convenþie va fi supusã spre semnare la
1 martie 1991 statelor participante la Conferinþa
Internaþionalã a Dreptului Aerian, desfãºuratã la Montreal în
perioada 12 februarieÑ1 martie 1991. Dupã data de
1 martie 1991, ea va fi deschisã spre semnare tuturor statelor la sediul Organizaþiei Aviaþiei Civile Internaþionale pânã
la intrarea sa în vigoare, conform paragrafului 3 al prezentului articol. Orice stat care nu a semnat convenþia poate
adera la ea în orice moment.
2. Prezenta convenþie este supusã spre ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare tuturor statelor.
Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare vor fi depuse la Organizaþia Aviaþiei Civile
Internaþionale, desemnatã ca depozitar. Depunând instrumentul sãu de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, fiecare stat declarã dacã este sau nu un stat producãtor.
3. Prezenta convenþie intrã în vigoare în a 60-a zi de la
data depunerii celui de-al 35-lea instrument de ratificare, de

ANEXÃ

aprobare sau de aderare la depozitar, cu condiþia ca cel
puþin cinci dintre state sã fi declarat, conform paragrafului 2
din prezentul articol, cã sunt state producãtoare. Dacã 35
de instrumente de ratificare sunt depuse înainte de depunerea instrumentelor lor de cãtre cinci state producãtoare,
prezenta convenþie intrã în vigoare în a 60-a zi de la data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare de cãtre cel de-al 5-lea stat producãtor.
4. Pentru celelalte state prezenta convenþie va intra în
vigoare la 60 de zile de la data depunerii instrumentelor lor
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
5. Dupã intrarea sa în vigoare, prezenta convenþie va fi
înregistratã de depozitar conform dispoziþiilor art. 102 din
Carta Naþiunilor Unite ºi dispoziþiilor art. 83 din Convenþia
privind aviaþia civilã internaþionalã (Chicago, 1944).
ARTICOLUL 14

Depozitarul va notifica fãrã întârziere tuturor semnatarilor
ºi statelor-pãrþi:
1. fiecare semnare a prezentei convenþii ºi data
semnãrii;
2. fiecare depunere a unui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, precum ºi data
depunerii, indicând, în mod expres, dacã statul s-a declarat
ca fiind un stat producãtor;
3. data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii;
4. data intrãrii în vigoare a oricãrui amendament la prezenta convenþie sau la anexa tehnicã la aceasta;
5. orice denunþare fãcutã în virtutea art. 15;
6. orice declaraþie fãcutã în virtutea paragrafului 2 al
art. 11.
ARTICOLUL 15

1. Fiecare stat-parte poate denunþa prezenta convenþie
pe calea notificãrii scrise, adresatã depozitarului.
2. Denunþarea va intra în vigoare dupã 180 de zile de
la data primirii notificãrii scrise.
Drept pentru care, subsemnaþii plenipotenþiari, autorizaþi
în mod corespunzãtor, au semnat prezenta convenþie.
Redactatã la Montreal, la 1 martie 1991, în 5 exemplare
originale, în limbile francezã, englezã, spaniolã, rusã ºi
arabã.

TEHNICÃ

zate, în pregãtirea detectãrii explozibililor ºi/sau al dezvoltãPartea I
rii sau al testãrii echipamentelor de detectare a explozibiliDescrierea explozibililor
I. Explozibilii la care se face referire în art. 1 paragra- lor;
c) sunt produºi sau pãstraþi în cantitãþi limitate numai
ful 1 din prezenta convenþie sunt cei care:
atunci
când sunt folosiþi în cercetãri autorizate pentru scoa) sunt alcãtuiþi din unul sau mai mulþi explozibili puternici, care, în formã purã, au presiunea de vaporizare mai puri ºtiinþifice; sau
micã de 10Ð4 Pa la o temperaturã de 25¼C;
d) sunt destinaþi spre a fi încorporaþi ca parte integrantã
b) sunt alcãtuiþi cu ajutorul unui liant; ºi
a echipamentelor militare autorizate pe teritoriul statului
c) se prezintã ca un amestec maleabil sau flexibil la producãtor, într-un interval de 3 ani de la data intrãrii în
temperatura normalã a camerei.
vigoare a prezentei convenþii pentru statul respectiv. Aceste
II. Urmãtorii explozibili, chiar ºi cei descriºi în paragra- dispozitive produse în aceastã perioadã de 3 ani trebuie
ful I al acestei pãrþi, nu pot fi consideraþi ca fiind explozibili autorizate din punct de vedere militar, în conformitate cu
atâta timp cât aceºtia continuã sã fie pãstraþi sau folosiþi
paragraful 4 al art. 4 din prezenta convenþie.
pentru scopurile specificate mai jos sau rãmân încorporaþi,
III. În aceastã parte:
aºa cum se specificã, respectiv acei explozibili care:
Ñ modul de autorizare, în paragraful II lit. a), b) ºi c),
a) sunt produºi sau pãstraþi în cantitãþi limitate numai
înseamnã
acordarea permisiunii în concordanþã cu legile ºi
atunci când sunt folosiþi exclusiv în scopul cercetãrii autoricu
regulamentele
statului-parte semnatar; ºi
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Partea a II-a
Agenþi de detecþie
Un agent de detecþie este orice fel de substanþã
cuprinsã în tabelul urmãtor. Se intenþioneazã ca agenþii de
detecþie descriºi în acest tabel sã fie folosiþi pentru a spori

detectabilitatea explozibililor prin detectarea vaporilor. În
orice caz, introducerea unui agent de detecþie într-un explozibil trebuie fãcutã în aºa fel încât sã se ajungã la o distribuþie omogenã a produsului finit. Concentraþia minimã a
agentului de detecþie în produsul finit, în timpul producerii,
este indicatã în tabelul urmãtor.

Formula
molecularã

Agentul de detecþie

dinitrat de etilenglicol (EGDN)
2,3-dimetil 2,3-dinitrobutan (DMNB)
para-mononitrotoluen (p-MNT)
orto-mononitrotoluen (o-MNT)

5

Greutatea
molecularã

C2H4(NO3)2
C6H12(NO2)2
C7H7NO2
C7H7NO2

Concentraþia minimã
(% masã)

152
176
137
137

0,2
0,1
0,5
0,5

Orice explozibil care, în urma fabricãrii, conþine oricare dintre agenþii de detecþie descriºi mai
sus, dar la un nivel minim de concentraþie cerut, va trebui sã fie marcat în mod corespunzãtor.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea României
la Convenþia cu privire la marcajul explozibililor plastici
ºi în folie în scopul detectãrii, adoptatã la Montreal
la 1 martie 1991
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aderarea României la
Convenþia cu privire la marcajul explozibililor plastici ºi în folie în scopul
detectãrii, adoptatã la Montreal la 1 martie 1991, ºi se dispune publicarea ei
în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 iunie 1998.
Nr. 250.
«
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenþiei
Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 105/1957
privind abolirea muncii forþate
În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Convenþia
Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forþate ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Bucureºti, 20 ianuarie 1998.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Convenþiei Organizaþiei Internaþionale
a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forþate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia nr. 105 privind abolirea muncii forþate, adoptatã la Geneva la 25 iunie 1957 de Conferinþa generalã a
Organizaþiei Internaþionale a Muncii.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 aprilie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 iunie
1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PAULA MARIA IVÃNESCU
Bucureºti, 29 iunie 1998.
Nr. 140.

C O N V E N Þ I A Nr. 105
Convenþie privind abolirea muncii forþate*)
Conferinþa generalã a Organizaþiei Internaþionale a Muncii,
convocatã la Geneva de Consiliul de administraþie al Biroului Internaþional al Muncii ºi reunitã, la 5 iunie 1957, în
cea de-a 40-a sesiune a sa,
dupã ce a examinat problema muncii forþate, care constituie al 4-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
dupã ce a luat notã de dispoziþiile Convenþiei asupra muncii forþate, 1930,
dupã ce a luat notã de Convenþia din 1926 referitoare la sclavaj, care prevede cã trebuie luate toate mãsurile
necesare pentru a evita ca munca forþatã sau obligatorie sã nu conducã la condiþii analoage sclaviei, ºi de Convenþia
suplimentarã din 1956 privind abolirea sclavajului, a traficului de sclavi ºi a instituþiilor ºi practicilor similare sclavajului,
care are ca obiect abolirea completã a servituþii ºi robiei pentru datorii,
dupã ce a luat notã de Convenþia asupra protecþiei salariului, 1949, care prevede cã salariile vor fi plãtite în mod
regulat ºi care interzice modalitãþile de platã ce priveazã lucrãtorul de posibilitatea realã de a înceta raportul de muncã,
dupã ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare la abolirea anumitor forme de muncã forþatã sau obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului, prevãzute de Carta Naþiunilor Unite ºi enunþate în Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului,
dupã ce a decis ca aceste propuneri sã ia forma unei convenþii internaþionale,
adoptã astãzi, 25 iunie 1957, convenþia de mai jos, care va fi denumitã Convenþia privind abolirea muncii forþate,
1957.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Fiecare membru al Organizaþiei Internaþionale a Muncii
care ratificã prezenta convenþie se angajeazã sã aboleascã
munca forþatã sau obligatorie ºi sã nu recurgã la ea sub
nici o formã:
a) ca mãsurã de constrângere sau de educaþie politicã
ori ca sancþiune la adresa persoanelor care au exprimat
sau exprimã anumite opinii politice sau îºi manifestã opoziþia ideologicã faþã de ordinea politicã, socialã sau economicã stabilitã;
b) ca metodã de mobilizare ºi de utilizare a mâinii de
lucru în scopul dezvoltãrii economice;
c) ca mãsurã de disciplinã a muncii;
d) ca pedeapsã pentru participarea la greve;
e) ca mãsurã de discriminare rasialã, socialã, naþionalã
sau religioasã.

Fiecare membru al Organizaþiei Internaþionale a Muncii,
care ratificã prezenta convenþie, se angajeazã sã ia mãsuri
eficiente în vederea abolirii imediate ºi complete a muncii
forþate sau obligatorii, aºa cum este descrisã aceasta la
art. 1 din prezenta convenþie.
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 3

Ratificãrile oficiale ale prezentei convenþii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaþional al Muncii
ºi vor fi înregistrate de cãtre acesta.
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 7

1. Prezenta convenþie nu îi va obliga decât pe membrii
Organizaþiei Internaþionale a Muncii a cãror ratificare va fi
înregistratã de cãtre directorul general al Biroului
Internaþional al Muncii.
2. Ea va intra în vigoare dupã 12 luni de la data la
care ratificãrile a doi membri vor fi fost înregistrate de
directorul general.
3. În continuare, aceastã convenþie va intra în vigoare,
pentru fiecare membru, dupã 12 luni de la data la care
ratificarea sa va fi fost înregistratã.

Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii va
comunica secretarului general al Naþiunilor Unite, în scopul
înregistrãrii, în conformitate cu art. 102 al Cartei Naþiunilor
Unite, informaþii complete cu privire la toate ratificãrile,
declaraþiile ºi actele de denunþare pe care le-a înregistrat
în conformitate cu articolele precedente.

ARTICOLUL 5

1. Fiecare membru al Organizaþiei Internaþionale a
Muncii, care a ratificat prezenta convenþie, poate sã o
denunþe la expirarea unei perioade de 10 ani de la data
intrãrii iniþiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat
directorului general al Biroului Internaþional al Muncii ºi
înregistrat de cãtre acesta. Denunþarea nu va avea efect
decât dupã un an de la înregistrarea actului.
2. Fiecare membru care a ratificat prezenta convenþie ºi
care, în termen de un an de la expirarea perioadei de
10 ani menþionate la paragraful precedent, nu va face uz
de dreptul de denunþare prevãzut de prezentul articol va fi
obligat pentru o nouã perioadã de 10 ani ºi, în continuare,
va putea sã denunþe prezenta convenþie la expirarea fiecãrei perioade de 10 ani, în condiþiile prevãzute în prezentul
articol.
ARTICOLUL 6

1. Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii va
notifica tuturor membrilor Organizaþiei Internaþionale a
Muncii înregistrarea tuturor ratificãrilor, declaraþiilor ºi
denunþãrilor care îi vor fi comunicate de cãtre membrii
Organizaþiei Internaþionale a Muncii.
2. Notificând membrilor Organizaþiei Internaþionale a
Muncii înregistrarea celei de-a doua ratificãri care îi va fi
fost comunicatã, directorul general va atrage atenþia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta convenþie va
intra în vigoare.

ARTICOLUL 8

La expirarea fiecãrei perioade de 10 ani, începând cu
data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii, Consiliul de
administraþie al Biroului Internaþional al Muncii va prezenta
Conferinþei generale un raport asupra aplicãrii prezentei
convenþii ºi va examina dacã este cazul sã înscrie pe ordinea de zi a conferinþei problema revizuirii totale sau parþiale a convenþiei.
ARTICOLUL 9

1. În cazul în care Conferinþa generalã va adopta o
nouã convenþie având ca obiect revizuirea totalã sau parþialã a prezentei convenþii ºi dacã noua convenþie nu dispune altfel:
a) ratificarea de cãtre un membru a noii convenþii având
ca obiect revizuirea va antrena, de plin drept ºi independent de prevederile art. 5, denunþarea imediatã a prezentei
convenþii, sub rezerva ca noua convenþie asupra revizuirii
sã fi intrat în vigoare;
b) începând de la data intrãrii în vigoare a noii convenþii având ca obiect revizuirea, prezenta convenþie va înceta
sã fie deschisã ratificãrii de cãtre membri.
2. Prezenta convenþie va rãmâne în orice caz în
vigoare, în forma ºi conþinutul sãu, pentru membrii care vor
fi ratificat-o ºi care nu vor ratifica convenþia având ca
obiect revizuirea.
ARTICOLUL 10

Versiunile în limbile francezã ºi englezã ale textului prezentei convenþii au aceeaºi valoare.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenþiei
Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 105/1957
privind abolirea muncii forþate
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Convenþiei
Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forþate ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 iunie 1998.
Nr. 251.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Amenajare construcþii pentru învãþãmânt universitar, bloc S 200, calea Bucureºti,
la Universitatea Craiova, judeþul DoljÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Amenajare construcþii pentru
învãþãmânt universitar, bloc S 200, calea Bucureºti, la
Universitatea Craiova, judeþul DoljÒ, cuprinºi în anexa*) la
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului de stat ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Mihai Korka,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu

Bucureºti, 30 iunie 1998.
Nr. 348.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Baloteºti, judeþul IlfovÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Baloteºti, judeþul IlfovÒ, cuprinºi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Bucureºti, 30 iunie 1998.
Nr. 350.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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