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ARGUMENT

Sistemul de valori şi relaţii sociale este supus unei permanente evoluţii. 
Mecanismul juridic de reglementare a relaţiilor sociale este o refl ectare a 
acestei evoluţii. Dacă sistemul valorilor sociale a cunoscut o redimensionare, 
reglementările normativ-juridice şi practicile cotidiene de aplicare a legislaţiei 
urmează a fi  adaptate la noua realitate. Destrămarea sistemului totalitar şi 
administrativ de comandă a creat cele mai favorabile condiţii edifi cării statului 
de drept, consacrării demnităţii umane ca valoare supremă şi constituirii unui 
mecanism propice de garantare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 
ale persoanei. În acest nou context, justiţia trebuie să fi e accesibilă, independentă, 
imparţială, previzibilă (a putea estima în prealabil care va fi  actul de justiţie în 
contextul în care norma şi principiile sunt aplicate corect) şi să intervină la timp 
(o justiţie tîrzie semnifi că o denegare de justiţie).

Republica Moldova şi-a asumat o serie de angajamente ce se reflectă în 
mai multe documente de politici naţionale. Este nevoie de o voinţă politică clar 
exprimată pentru reformarea sistemului de justiţie penală. Deseori, voinţa politică, 
fi e că este neclar exprimată, fi e că se orientează spre anumite reforme, dar care nu 
abordează în esenţă problema. Asigurarea stabilităţii legislative, predictabilităţii 
politicii legislative şi coerenţei reglementărilor normativ-juridice, reformarea 
doar a prevederilor legale nu duce în mod necesar la îmbunătăţirea considerabilă 
a situaţiei. Pentru reformarea reală a justiţiei, se cere şi o schimbare de 
mentalitate, noi abordări ale justiţiei din perspectiva asigurării necondiţionate 
de către toţi actorii din sistemul de justiţie a drepturilor omului.

Actele internaţionale şi europene la care Republica Moldova este parte sunt 
importante şi valoroase nu doar prin imperativitatea prevederilor lor, dar şi prin 
faptul că oferă, pentru anumite situaţii difi cile, soluţii echitabile. O multitudine de 
astfel de prevederi se regăsesc şi în recomandările focusate pe un  anumit subiect 
sau domeniu.

Sperăm ca prezenta culegere de acte internaţionale şi europene în domeniul 
justiţiei penale să contribuie la abilitarea comunităţii de practicieni (judecători, 
procurori, ofi ţeri de urmărire penală, avocaţi) cu cunoştinţele şi competenţele 
necesare de aplicare a legislaţiei Republicii Moldova în spiritul standardelor 
internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Victor Zaharia, 
Dr., conf. univ., 

Director IRP
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ANSAMBLUL DE REGULI MINIME PENTRU TRATAMENTUL 
DEŢINUŢILOR ŞI RECOMANDĂRILE REFERITOARE LA ACESTA

Prin rezoluţia nr. 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957, Consiliul Economic și Social 
a aprobat Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (p.1) și între 
altele și-a însușit Recomandările cuprinzînd recrutarea și pregătirea personalului de 
penitenciar (p.8) și Recomandările privind așezămintele penitenciare și corecţionale 
deschise (p.10) al căror text a fost adoptat de către primul Congres al Naţiunilor 
Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul delicvenţilor, ţinut la Geneva în anul 
1955. Printre alte recomandări, această rezoluţie invită guvernele să privească favo-
rabil adoptarea și aplicarea Ansamblului de reguli și să ţină seama cît mai complet 
posibil de alte două grupe de recomandări în administraţia așezămintelor peniten-
ciare și corecţionale. Textele următoare sunt extrase din raportul asupra primului 
Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul delicvenţilor 
(publicaţie a Naţiunilor Unite nr. de vînzare, 1956. IV.4)* 

A. ANSAMBLUL DE REGULI MINIME 

PENTRU TRATAMENTUL DEŢINUŢILOR

- Rezoluţie adoptată la 30 august 1955

Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul 
delicvenţilor,

Adoptînd ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, anexat 
prezentei rezoluţii, 

1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţia paragrafului „d” 
al anexei la rezoluţia 415 (V) a adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
să supună acest ansamblu de reguli Comisiei problemelor sociale a Consiliului 
Economic și Social, pentru aprobare;

2 – Exprimă speranţa că acest ansamblu de reguli va fi  aprobat de către Consiliul 
Economic și Social și, dacă Consiliul îl consideră oportun, de către adunarea gene-
rală și că el va fi  trimis guvernelor, recomandînd ca acestea, 

a) Să examineze favorabil posibilitatea de a adopta și aplica ansamblul de reguli în 
administraţia așezămintelor lor penale și,

b) Să informeze la fi ecare trei ani pe secretarul general despre progresele realizate 
în ceea ce privește aplicarea sa;

3 – Exprimă dorinţa ca în scopul de a se permite guvernelor de a se ţine la curent 
cu progresele realizate în această direcţie, secretarul general să fi e rugat de a publica 
Revista internaţională de politică criminală informaţiile trimise de către guverne, în 
conformitate cu paragraful precedent și să fi e împuternicit să ceară la nevoie infor-
maţii suplimentare;

4 – Exprimă în sfîrșit dorinţa ca secretarul general să fi e rugat să se asigure difu-
zarea cea mai posibilă a Ansamblului de reguli.

* Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor şi-a 
ţinut lucrările la Geneva, Elveţia, între 22 august – 3 septembrie 1955. 
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Anexa

ANSAMBLUL DE REGULI MINIME PENTRU 

TRATAMENTUL DEŢINUŢILOR

Observaţii introductive

1 – Regulile următoare nu au ca obiecte de a descrie, în special, un sistem peniten-
ciar model. Ele nu urmăresc decît a stabili, inspirîndu-se din concepţiile, în general 
admise, ale zilelor noastre și din elementele esenţiale ale sistemelor contemporane 
cele mai adecvate, principiile și regulile unei bune organizări penitenciare și ale prac-
ticii tratamentului deţinuţilor.

2 – Este evident că nu toate regulile pot fi  aplicate în toate locurile și în orice timp, 
dar fi ind marea varietate de condiţii juridice, sociale, economice și geografi ce care 
se întîlnesc în lume. Ele trebuie în același timp să servească pentru a stimula efortul 
constant care urmărește trecerea difi cultăţilor practice care se opun la aplicarea lor, 
avînd în vedere faptul că ele reprezintă, în ansamblul lor, condiţii minime care sunt 
admise de către Naţiunile Unite.

3 – Pe de altă parte aceste reguli se referă la domenii în care gîndirea este în evo-
luţie constantă în această privinţă. Ele nu tind să excludă posibilitatea de experienţă 
și de practici, presupunînd că acelea ar fi  în acord cu principiile și obiectivele care se 
desprind din textul Ansamblului de reguli. În acest spirit, administraţia penitenciară 
centrală va fi  întotdeauna împuternicită să aprobe excepţii la reguli.

4 – 1) Prima parte a Ansamblului de reguli tratează reguli cuprinzînd administra-
ţia generală a așezămintelor penale și este aplicabilă tuturor categoriilor de deţinuţi, 
criminali sau de drept comun preveniţi sau condamnaţi, inclusiv deţinuţii care fac 
obiectul unei măsuri de siguranţă sau al unei măsuri reeducative ordonate de către 
judecător.

2) Partea a doua conţine reguli care nu sunt aplicabile decît categoriilor de deţi-
nuţi vizaţi de către fi ecare secţiune. Totodată, regulile secţiunii A, aplicabile deţi-
nuţilor condamnaţi, vor fi  de asemenea aplicabile categoriilor de deţinuţi vizaţi în 
secţiunile B, C, și D, cu condiţia ca ele să nu fi e în contradicţie cu regulile care le 
conduc și cu condiţia ca ele să fi e în favoarea acestor deţinuţi.

5 – 1) Aceste reguli nu au ca profi l de a determina organizarea unităţilor pentru 
delicvenţi tineri (așezămintele Borstal, institutele de reeducare, etc.). Cu toate aces-
tea, într-un mod general, prima parte a Ansamblului de reguli poate fi  considerată 
ca aplicabilă în aceeași măsură și acestor așezăminte.

2) Categoria tinerilor deţinuţi trebuie să cuprindă în orice caz minorii care depind 
de jurisdicţia pentru copii. În general, acești tineri delicvenţi nu ar trebui să fi e con-
damnaţi la pedepse cu închisoarea.
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PRIMA PARTE

REGULI DE APLICARE GENERALĂ

PRINCIPII FUNDAMENTALE

6 – 1) Regulile care urmează trebuie să fi e aplicate în mod imparţial. Nu este 
îngăduit să se facă diferenţieri de tratament bazate pe prejudecăţi, mai ales din cauza 
rasei, culorii, sexului, limbii, religiei, opiniei politice sau oricăror alte păreri, originii 
naţionale sau sociale.

2) Dimpotrivă, este important să se respecte credinţele religioase și preceptele 
morale ale grupului căruia îi aparţine deţinutul.

Înregistrarea

7 – 1) În toate locurile în care există persoane deţinute trebuie să se ţină la zi un 
registru cartonat și numerotat, înscriindu-se pentru fi ecare deţinut:

a) identitatea sa;
b) motivele deţinerii sale și autoritatea competentă care a decis aceasta;
c) ziua și ora primirii și a ieșirii.
2) Nici o persoană nu poate fi  admisă într-un așezămînt fără un mandat de deţi-

nere valabil, ale cărui date vor trebui trecute mai întîi în registru.

Separarea categoriilor

8 – Diferitele categorii de deţinuţi trebuie să fi e introduse în așezăminte sau secţii 
de așezăminte, separat, ţinîndu-se cont de sexul lor, de vîrsta lor, de antecedentele 
lor, de motivele detenţiei lor și de necesităţile tratamentului lor. Astfel:

a) Bărbaţii și femeile trebuie să fi e ţinuţi pe măsura posibilităţii în așezăminte 
diferite; în așezăminte care primesc în același timp bărbaţi și femei, ansamblul încă-
perilor destinate femeilor trebuie să fi e complet separate.

b) Deţinuţii în prevenţie trebuie să fi e separaţi de condamnaţi.
c) Persoanele închise pentru datorii sau condamnaţi la o altă formă de închisoare 

civilă, trebuie să fi e separaţi de deţinuţii pentru infracţiuni penale.
d) Deţinuţii tineri trebuie să fi e separaţi de adulţi.

Încăperi de deţinere

9 – 1) Celule sau camerele destinate izolării nocturne nu vor fi  ocupate decît de 
un singur deţinut. Pentru motive speciale cum ar fi  din cauza unei supraaglome-
rări temporare administraţia centrală a închisorii poate face excepţii de la această 
regulă, totuși va trebui să se evite ca să stea doi deţinuţi în cîte o celulă sau cameră 
individuală.

2) În caz că se recurge la dormitoare, acestea trebuie să fi e ocupate de către deţinuţi 
selecţionaţi cu îngrijire și recunoscuţi apţi să fi e cazaţi în aceste condiţii. Noaptea 
ei vor fi  supuși unei supravegheri regulate, adaptată tipului de așezămînt respectiv.

10 – Încăperile de deţinere și în special acelea care sunt destinate deţinuţilor în 
timpul nopţii, trebuie să corespundă exigenţelor de igienă, ţinîndu-se cont de climă, 
mai ales în ceea ce privește cubajul de aer, suprafaţa minimă, iluminatul, încălzirea 
și ventilaţia.
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11 – În orice încăpere în care deţinuţii trebuie să trăiască și să muncească,
a) ferestrele trebuie să fi e sufi cient de mari pentru ca deţinuţii să poată citi și mun-

ci la lumina naturală, amplasarea acestor ferestre trebuie să permită pătrunderea de 
aer proaspăt și aceasta chiar dacă este sau nu ventilaţie artifi cială;

b) lumina artifi cială trebuie să fi e sufi cientă pentru a permite deţinutului să citeas-
că sau să muncească fără să-și strice vederea.

12 – Instalaţiile sanitare trebuie să permită deţinutului să-și satisfacă nevoile na-
turale în momentul dorit, într-un mod curat și decent.

13 – Instalaţiile de baie și duș trebuie să fi e sufi ciente pentru ca fi ecare deţinut să 
aibă posibilitatea și să fi e obligat să le folosească la o temperatură adecvată climatului 
și atît de des pe cît o cere igiena generală conform anotimpului și regiunii geografi ce, 
dar cel puţin o dată pe săptămînă într-o climă temperată.

14 – Toate încăperile frecventate regulat de deţinuţi trebuie menţinute în perfectă 
stare și curate.

Igiena personală

15 – Trebuie să se pretindă deţinuţilor curăţenia personală; în acest scop el trebuie 
să dispună de apă și de articole de toaletă necesare sănătăţii lor și curăţeniei lor.

16 – Pentru a se putea permite deţinuţilor să se prezinte într-o ţinută corespunză-
toare și să-și păstreze respectul faţă de ei înșiși, trebuie să se asigure condiţii pentru 
buna întreţinere a părului și a bărbii: bărbaţii trebuie să poată să se bărbierească în 
mod regulat.

Îmbrăcămintea şi aşternutul

17 – 1) Fiecare deţinut care nu are dreptul să poarte hainele sale personale trebuie 
să primească îmbrăcămintea care să fi e adecvată climatului și în cantitate sufi cientă 
pentru a-l menţine sănătos. Această îmbrăcăminte nu are voie să fi e în nici un fel 
degradată sau umilitoare.

2) Toate hainele trebuie să fi e curate și în bună stare. Lenjeria de corp trebuie să fi e 
schimbată și spălată atît de des cît este necesar pentru menţinerea igienei.

3) În cazuri excepţionale, cînd deţinutul iese din așezămînt cu aprobare, trebuie 
să i se permită să poarte îmbrăcămintea sa personală sau haine care nu atrag atenţia.

18 – Cînd li s-a permis deţinuţilor să poarte hainele lor personale, trebuie să se 
dea ordin în momentul intrării acestora în așezămînt, pentru a se lua măsuri ca 
acestea să fi e curate și utilizabile.

19 – Fiecare deţinut trebuie să dispună, în conformitate cu uzanţele locale sau 
naţionale, de un pat individual cu așternut necesar, bine întreţinut și schimbat în 
asemenea mod încît să asigure curăţenia.

Alimentaţia

20 – 1) Orice deţinut trebuie să primească de la administraţie, la orele obișnuite, 
o hrană de bună calitate, bine preparată și servită, avînd o valoare nutritivă sufi cientă 
pentru menţinerea sănătăţii și a forţelor sale.

2) Fiecare deţinut trebuie să aibă posibilitatea de a avea apă potabilă la dispoziţie.
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Exerciţii fi zice

21 – 1) Fiecărui deţinut care nu este ocupat cu o muncă în aer liber, și se va asi-
gura, dacă vremea o permite, o oră cel puţin pe zi, pentru exerciţii fi zice, adecvate, 
în aer liber.

2) Tinerii deţinuţi și ceilalţi deţinuţi cărora vîrsta și condiţia fi zică le permit, 
trebuie să primească în timpul perioadei rezervate exerciţiilor fi zice, o educaţie fi -
zică și recreativă. În acest scop li se vor pune la dispoziţie terenul, instalaţiile și 
echipamentul.

Asistenţa medicală

22 – 1) Fiecare așezămînt penitenciar trebuie să dispună cel puţin de serviciile 
unui medic califi cat, care trebuie să aibă cunoștinţe în psihiatrie. Asistenţa medicală 
trebuie organizată în legătură strînsă cu administraţia generală a Serviciului sănătă-
ţii comunităţii sau naţiunii. Ea trebuie să cuprindă un serviciu de psihiatrie pentru 
diagnostic și dacă este cazul pentru tratamentul cazurilor de defi cienţă mintală.

2) Pentru bolnavii care au nevoie de îngrijiri speciale trebuie să se prevadă tran-
sferul la așezămintele penitenciare specializate sau la spitale civile. Dacă tratamentul 
spitalicesc este organizat în așezămînt, acesta trebuie prevăzut cu material, utilaj și 
produse farmaceutice care să permită de a se da tratamentul și îngrijirile adecvate 
deţinuţilor bolnavi și personalul trebuie să aibă o sufi cientă pregătire profesională.

3) Orice deţinut trebuie să benefi cieze de îngrijirile unui dentist califi cat.
23 – 1) În așezămintele pentru femei trebuie să existe instalaţiile speciale necesare 

pentru îngrijirea femeilor gravide și a celor care nasc sau au născut. În măsura po-
sibilităţilor trebuie să se ia măsuri pentru ca nașterile să aibă loc într-un spital civil. 
Dacă copilul se naște în închisoare este important ca în actul de naștere să nu fi e 
trecut acest lucru.

2) În caz că se permite mamelor deţinute a-și păstra sugarii, trebuie să se ia mă-
suri pentru a se crea creșe înzestrate cu personal califi cat unde sugarii să fi e ţinuţi în 
timpul cînd nu sunt în îngrijirea mamelor lor.

24 – Medicul trebuie să examineze fi ecare deţinut cît mai curînd posibil după 
intrarea sa și ulterior, atît de des cît este necesar, în special în vederea depistării exis-
tenţei posibile a unei maladii fi zice sau mintale și să ia toate măsurile necesare, să asi-
gure separarea deţinuţilor suspecţi a fi  atinși de maladii infecţioase sau contagioase, 
să descopere defi cienţele fi zice sau mintale care ar putea fi  un obstacol la reclasare și 
să determine capacitatea fi zică de muncă a fi ecărui deţinut.

25 – 1) Medicul este însărcinat să supravegheze sănătatea fi zică și psihică a deţi-
nuţilor. El trebuie să-i vadă în fi ecare zi pe deţinuţii bolnavi, pe toţi cei care se plîng 
că sunt bolnavi și pe toţi cei care îi atrag în mod deosebit atenţia.

2) Medicul trebuie să prezinte un raport directorului, de fi ecare dată cînd este 
necesar, că sănătatea fi zică și psihică a unui deţinut a fost sau va fi  afectată de pre-
lungirea sau de o condiţie oarecare a detenţiei.

26 – 1) Medicul trebuie să execute inspecţii regulate și să-l consilieze pe director 
în ceea ce privește:

a) cantitatea, calitatea, prepararea și distribuirea alimentelor;
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b) igiena și curăţenia așezămîntului și a deţinuţilor;
c) instalaţii sanitare, de încălzire, iluminat și ventilaţia așezămîntului;
d) calitatea și curăţenia hainelor și a așternutului deţinuţilor;
e) respectarea regulilor privind educaţia fi zică și sportivă cînd aceasta este organi-

zată cu un personal nespecializat.
2) Directorul trebuie să ia în consideraţie rapoartele și sfaturile medicului bazate 

pe articolele 25 paragraful 2 și 26, în caz că este de acord cu acestea, să ia imediat 
măsurile ce se impun; în caz de dezacord sau dacă cele sesizate nu sunt de competen-
ţa lui, el va transmite imediat raportul medical și propriile sale păreri, autorităţilor 
superioare.

Disciplină şi pedepse

27 – Ordinea și disciplina trebuie să fi e menţinute cu fermitate dar fără a se aduce 
un plus de restricţii faţă de cît este necesar pentru menţinerea securităţii și a unei 
vieţi în comun bine organizate.

28 – 1) Nici un deţinut nu va putea îndeplini în administraţia așezămîntului o 
funcţie cu puteri disciplinare.

2) Această regulă nu va putea fi  un obstacol pentru buna funcţionare a sisteme-
lor pe bază de autoguvernare. Aceste sisteme implică de fapt ca unele activităţi sau 
responsabilităţi de ordin social, educativ sau sportiv să fi e încredinţate, sub control, 
deţinuţilor grupaţi în vederea tratamentului lor.

29 – Punctele următoare trebuie întotdeauna să fi e determinate, fi e prin lege, fi e 
printr-un regulament, de autoritatea administrativă competentă:

a) atitudinea care constituie o infracţiune disciplinară;
b) genul și durata sancţiunilor disciplinare care pot fi  aplicate;
c) autoritatea competentă pentru a pronunţa aceste sancţiuni.
30 – 1) Nici un deţinut nu poate fi  pedepsit decît în conformitate cu dispoziţiile 

unei astfel de legi sau unui astfel de regulament și niciodată de două ori pentru ace-
eași infracţiune.

2) Nici un deţinut nu poate fi  pedepsit fără a fi  informat despre infracţiunea care i 
se reproșează și fără a fi  avut ocazia de a-și susţine apărarea. Autoritatea competentă 
trebuie să procedeze la un examen complet al cazului.

3) În măsura în care aceasta este necesar și realizabil, trebuie să se permită deţinu-
tului de a-și prezenta apărarea prin intermediul unui interpret.

31 – Pedepsele corporale, introducerea în celula întunecoasă ca și toate sancţi-
unile crude, inumane sau degradante trebuie să fi e complet interzise ca sancţiuni 
disciplinare.

32 – 1) Pedepsele cu izolarea și reducerea hranei nu vor fi  niciodată aplicate îna-
inte ca medicul să fi  examinat deţinutul și certifi cat în scris că acesta este capabil de 
a le suporta.

2) Același lucru este valabil pentru toate celelalte măsuri care ar risca să afecteze 
sănătatea fi zică sau psihică a deţinutului. În orice caz, asemenea măsuri niciodată 
nu vor avea voie să fi e contrare principiului indicat de art. 31 și nici să se îndepărteze 
de acesta.
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3) Medicul trebuie să viziteze în fi ecare zi deţinuţii care execută asemenea pe-
depse disciplinare și trebuie să raporteze directorului dacă crede că este necesar să 
se întrerupă sau modifi ce sancţiunea din motive de sănătate (din cauza stării fi zice 
sau psihice).

Mijloace de constrîngere

33 – Instrumentele de constrîngere ca: lanţuri, cătușe, fi are, cămăși de forţă, nu 
trebuie să fi e aplicate ca sancţiuni. Lanţurile și fi arele nu vor fi  folosite nici ca mij-
loace de constrîngere. Celelalte instrumente de constrîngere nu pot fi  folosite decît 
în cazurile următoare:

a) Ca măsură de precauţie împotriva evadării în timpul unui transfer, cu con-
diţia ca să fi e scoase imediat ce deţinutul apare în faţa unui organ judiciar sau 
administrativ.

b) Pe motive de ordin medical, la indicarea medicului.
c) La ordinul directorului, dacă celelalte mijloace de a stăpîni un deţinut au dat 

greș, pentru a-l împiedica de a-și produce o vătămare sau de a vătăma pe o altă per-
soană, sau de a produce pagube; în aceste cazuri directorul trebuie să consulte de 
urgenţă medicul și să raporteze autorităţii administrative superioare.

34 – Modelul și modul de folosire al instrumentelor de constrîngere trebuie să fi e 
determinate de către administraţia penitenciară centrală. Aplicarea lor nu trebuie să 
fi e prelungită peste timpul strict necesar.

Informare şi dreptul de a se plînge al deţinuţilor

35 – 1) Cînd intră, fi ecare deţinut trebuie să primească informaţii scrise cu pri-
vire la regimul deţinuţilor din categoria sa, regulile disciplinare ale așezămîntului, 
mijloacele autorizate pentru obţinerea informaţiilor și formularea plîngerilor și cu 
privire la toate celelalte puncte care pot fi  necesare pentru a-i permite să cunoască 
drepturile și obligaţiile sale și de a se adapta vieţii din penitenciar.

2) Dacă deţinutul este analfabet, aceste informări trebuie să i se facă oral.
36 – 1) Orice deţinut trebuie să aibă în fi ecare zi lucrătoare ocazia de a prezen-

ta cereri și reclamaţii directorului așezămîntului sau funcţionarului autorizat să-l 
reprezinte.

2) Cereri sau reclamaţii vor putea fi  prezentate inspectorului închisorii în cursul 
unei inspecţii. Deţinutul va putea să se întreţină cu inspectorul sau cu oricare alt sa-
lariat însărcinat cu inspecţia, în lipsa directorului sau a altor membri ai personalului 
așezămîntului.

3) Orice deţinut trebuie să aibă voie să adreseze, fără a fi  cenzurat fondul, dar 
într–o formă legală, o cerere sau reclamaţie, administraţiei penitenciare centrale, 
autorităţii judiciare sau altor autorităţi competente, pe calea ce se impune.

4) Chiar dacă o cerere sau reclamaţie ar fi  evident îndrăzneaţă sau lipsită de temei, 
ea trebuie să fi e examinată fără întîrziere și trebuie să se dea un răspuns deţinutului 
în timp util.

Legătura cu lumea exterioară

37 – Deţinuţilor trebuie să li se permită, sub supravegherea necesară, să comunice 
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cu familiile lor și cu acelea ale prietenilor lor, în care se poate avea încredere, la inter-
vale regulate, atît prin corespondenţă, cît și primind vizita acestora.

38 – 1) Deţinuţilor originari din ţări străine trebuie să li se acorde înlesniri raţio-
nale pentru a comunica cu reprezentanţii lor diplomatici și consulari.

2) În ceea ce privește deţinuţii originari din state care nu au reprezentanţi diplo-
matici sau consulari în ţară ca și refugiaţii și apatrizii, acestora trebuie să li se acorde 
aceleași înlesniri de a se adresa reprezentanţilor diplomatici ai statului care este în-
sărcinat cu interesele lor, sau oricărei autorităţi naţionale sau internaţionale care are 
misiunea de a-i proteja.

39 – Deţinuţii trebuie să fi e ţinuţi în mod regulat la curent cu evenimentele cele 
mai importante, fi e prin lectura ziarelor zilnice, periodice sau a publicaţiilor penale 
speciale, fi e prin emisiunile radiofonice, conferinţe sau orice alt mijloc analog, auto-
rizat sau controlat de către administraţie.

Biblioteca

40 – Fiecare așezămînt trebuie să aibă o bibliotecă pentru uzul tuturor categorii-
lor de deţinuţi, dotată sufi cient cu cărţi instructive și recreative. Deţinuţii trebuie să 
fi e încurajaţi s-o folosească cît mai mult posibil

Religia

41 – 1) Dacă așezămîntul cuprinde un număr sufi cient de deţinuţi aparţinînd 
aceleiași religii trebuie să fi e numit sau aprobat un reprezentant califi cat al acelei 
religii.

În caz că numărul deţinuţilor o justifi că și împrejurările o permit, măsura trebuie 
luată pentru mai mult timp.

2) Reprezentantul califi cat sau aprobat conform paragrafului 1, trebuie să fi e au-
torizat să organizeze periodic slujbe religioase și să facă, de fi ecare dată cînd este 
indicat, vizite duhovnicești în particular, deţinuţilor care au religia sa.

3) Dreptul de a intra în legătură cu reprezentantul califi cat al unei religii nu se va 
refuza niciodată, nici unui deţinuţi. Dimpotrivă, dacă un deţinut se opune vizitei 
unui reprezentant al unei religii, trebuie să se respecte din plin atitudinea sa.

42 – Fiecărui deţinut trebuie să i se aprobe pe măsura posibilităţilor să-și satisfacă 
cerinţele vieţii sale religioase, participînd la slujbe organizate în așezămînt și să aibă 
asupra sa cărţile de educaţie și instruire religioasă ale religiei sale.

Depunerea obiectelor aparţinînd deţinuţilor

43 – 1) În caz că regulamentul nu-i dă voie deţinutului să păstreze asupra sa bani, 
obiecte de valoare, hainele și alte efecte care îi aparţin, acestea trebuie să fi e depuse 
la loc sigur, imediat după intrarea sa în așezămînt. Trebuie să se alcătuiască un in-
ventar și acestea trebuie să fi e semnat de deţinut. Trebuie să se ia măsuri pentru a se 
păstra aceste lucruri în bună stare.

2) Aceste lucruri și banii trebuie să-i fi e înapoiaţi la punerea sa în libertate, cu ex-
cepţia banilor care a avut voie să-i cheltuiască, a obiectelor care a putut să le trimită 
în exterior sau a hainelor care a trebuit să fi e distruse din motive de igienă. Deţinutul 
trebuie să de descărcare pentru obiectele și banii care i- au fost restituiţi.
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3) Obiectele de valoare sau lucrurile trimise din exterior deţinutului sunt supuse 
acelorași reguli.

4) Dacă deţinutul are asupra sa medicamente sau stupefi ante în momentul intră-
rii, medicul va decide asupra folosirii acestora.

Comunicarea decesului, bolii, transferului etc.

44 – 1) În caz de deces sau de boală gravă, de accident grav sau transferare a de-
ţinutului într-un așezămînt pentru bolnavi mintali, directorul trebuie să informeze 
imediat soţia (soţul) dacă deţinutul este căsătorit sau ruda cea mai apropiată și în 
orice caz cîte o persoană indicată de deţinut pentru a fi  informată.

2) Un deţinut trebuie să fi e informat imediat despre decesul sau boala gravă a 
unei rude apropiate. În caz de boală periculoasă a unei astfel de persoane, în caz că 
împrejurările permit aceasta, deţinutul va trebui să fi e lăsat să se ducă la căpătîiul 
celui bolnav, fi e sub escortă, fi e liber. 

3) Orice deţinut va avea dreptul de a informa imediat familia despre detenţia sa 
sau despre transferarea sa la un alt loc de deţinere.

Transferarea deţinuţilor

45 – 1) În caz că deţinuţii sunt aduși în locul de deţinere sau sunt scoși din acesta, 
ei trebuie să fi e cît mai puţin expuși vederii, publicului și trebuie luate măsuri pentru 
a-i proteja de insulte, curiozitatea publicului și de orice fel de publicitate.

2) Transportul deţinuţilor în condiţii proaste de aerisire sau iluminat sau prin 
orice mijloc care le-ar produce o suferinţă fi zică trebuie interzise.

3) Transportul deţinuţilor trebuie să se facă pe cheltuiala administraţiei și în con-
diţii egale pentru toţi deţinuţii.

Personalul de penitenciar

46 – 1) Administraţia penitenciară trebuie să aleagă cu grijă personalul de toate 
gradele, deoarece de integritatea sa, de umanitatea sa, de aptitudinile personale și 
comportarea profesională depinde buna funcţionare a locurilor de detenţie.

2) Administraţia penitenciară trebuie să se străduiască neîncetat să trezească și să 
menţină în concepţia personalului și în opinia publică convingerea că această misi-
une este un serviciu social de mare importanţă; în acest scop trebuie să fi e folosite 
toate mijloacele adecvate pentru a lămuri publicul.

3) Pentru a se putea realiza cele de mai sus, membrii personalului trebuie să fi e 
folosiţi permanent în calitate de cadre de penitenciare de profesie, ei trebuie să cu-
noască statutul agenţilor statului și să fi e asiguraţi de stabilitatea serviciului, care nu 
depinde decît de buna lor purtare, de efi cacitatea muncii lor și de aptitudinile lor 
fi zice. Remunerarea trebuie să fi e sufi cientă, pentru a se putea recruta și menţine în 
serviciu bărbaţi și femei capabile; avantajele carierii și condiţiile serviciului trebuie să 
fi e determinate ţinîndu–se seama de natura penibilă a muncii.

47 – 1) Personalul trebuie să aibă un sufi cient nivel intelectual.
2) Ei trebuie să urmeze, înainte de a intra în serviciu, un curs de pregătire generală 

și specială, trecînd probe de ordin teoretic și practic.
3) După intrarea în serviciu și în cursul carierii, personalul trebuie să-și menţină 
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și să-și îmbunătăţească cunoștinţele și capacitatea profesională, urmînd cursuri de 
perfecţionare care vor fi  organizate periodic.

48 – Toţi membrii personalului trebuie să se comporte în toate ocaziile și să-și 
îndeplinească sarcinile în așa fel, încît exemplul lor să aibă o infl uenţă bună asupra 
deţinuţilor și să impună respectul.

49 – 1) Personalului i se va adăuga, după posibilităţi, un număr sufi cient de speci-
aliști ca: psihiatri, psihologi, activiști sociali, institutori, instructori tehnici.

2) Munca activiștilor sociali, institutorilor și instructorilor tehnici trebuie să fi e asi-
gurată în mod permanent, fără a exclude munca auxiliarilor temporari sau benevoli.

50 – 1) Directorul unui loc de deţinere trebuie să fi e sufi cient califi cat pentru 
sarcina sa prin caracterul său, capacităţile sale administrative, o pregătire adecvată și 
experienţa sa în acest domeniu.

2) El trebuie să-și consacre tot timpul funcţiei sale ofi ciale; aceasta nu poate fi  
secundară.

3) El trebuie să locuiască în așezămînt sau în imediata apropiere a acestuia.
4) Cînd două sau mai multe așezăminte sunt sub conducerea unui singur direc-

tor, acesta trebuie să le viziteze pe fi ecare la intervale dese. Fiecare din aceste așe-
zăminte trebuie să aibă în fruntea sa un cadru responsabil, care să locuiască acolo.

51 – 1) Directorul sau ajutorul său și majoritatea celorlalţi membri ai personalului 
așezămîntului trebuie să vorbească limba majorităţii deţinuţilor sau o limbă înţelea-
să de majoritatea acestora.

2) Trebuie să se recurgă la serviciile unui interpret, de fi ecare dată cînd aceasta 
este necesar.

52 – 1) În așezămintele sufi cient de mari pentru a fi  nevoie de serviciile unuia sau 
a mai multor medici care își consacră întregul lor timp acestei sarcini, cel puţin unul 
din aceștia trebuie să locuiască în așezămînt sau în imediata apropiere a acestuia.

2) În celelalte așezăminte, medicul trebuie să facă vizite în fi ecare zi și să locuiască 
destul de aproape pentru a fi  gata să intervină fără întîrziere în cazurile de urgenţă.

53 – 1) Într-un așezămînt mixt, secţia de femei trebuie să fi e pusă sub conducerea 
unui cadru feminin de răspundere, care trebuie să aibă în păstrare toate cheile acestei 
secţii a așezămîntului.

2) Nici un cadru de sex masculin nu are voie să pătrundă în secţia de femei fără a 
fi  însoţit de un membru feminin al personalului.

3) Numai cadre feminine au voie să asigure supravegherea femeilor deţinute. 
Aceasta nu exclude totuși ca pentru motive profesionale, cadre de sex masculin și 
anume medici și institutori, să nu-și exercite funcţiile lor în așezămintele sau secţiile 
rezervate femeilor.

54 – 1) Cadrele locurilor de deţinere nu trebuie să utilizeze în raporturile lor 
cu deţinuţii forţa, decît în caz de legitimă apărare, de tentativă de evadare sau de 
rezistenţă prin forţă sau prin nemișcare la un ordin bazat pe legi sau regulamente. 
Cadrele care recurg la forţă trebuie să limiteze folosirea acesteia la strictul necesar și 
să raporteze imediat incidentul directorului așezămîntului.

2) Membrii personalului de penitenciar trebuie să facă un antrenament fi zic spe-
cial care să le permită a stăpîni deţinuţii violenţi.



21

3) Exceptînd împrejurările speciale, agenţii care asigură un serviciu care îi pune 
în contact direct cu deţinuţii nu trebuie să fi e înarmaţi. De altfel nu se va încredinţa 
niciodată o armă unui membru al personalului, fără ca acesta să fi  fost instruit în 
mînuirea acesteia.

Inspecţia

55 – Inspectorii califi caţi și experimentaţi, numiţi de o autoritate competentă 
vor trebui să procedeze la inspectarea regulată a locurilor de deţinere și serviciilor 
penitenciare. Ei vor veghe mai ales asupra faptului ca acestea să fi e administrate con-
form legilor și reglementărilor în vigoare și în scopul atingerii obiectivelor serviciilor 
penitenciare (penale) și corecţionale.

PARTEA A DOUA

REGULI APLICABILE LA CATEGORII SPECIALE

A – DEŢINUŢII CONDAMNAŢI

Principii conducătoare

56 – Principiile conducătoare care urmează, au ca scop a defi ni spiritul în care 
sistemele penitenciare trebuie să fi e administrate și obiectivele la care trebuie să tindă 
în conformitate cu declaraţia făcută în observaţia preliminară 1 a prezentului text.

57 – Încarcerarea și celelalte măsuri care au ca efect izolarea deţinutului de lumea 
exterioară sunt întristătoare prin însăși faptul că ele îl privează pe deţinut de dreptul 
de a dispune de persoana sa, lipsindu-l de libertatea sa. Sub rezerva măsurilor de 
segregaţie justifi cate sau a menţinerii disciplinei, sistemul penitenciar nu trebuie deci 
să agraveze suferinţele inerente unei astfel de situaţii.

58 – Scopul și justifi carea pedepselor și a măsurilor privative de libertate sunt de 
fapt de a proteja societatea împotriva crimei. Un astfel de scop nu va fi  atins decît 
dacă perioada de privare de libertate este în folosul de a obţine, în măsura posibilu-
lui, ca delicventul, o dată pus în libertate, să nu fi e numai dornic dar și capabil de a 
trăi respectînd legea și îngrijindu-se de nevoile sale.

59 – În acest scop regimul penitenciar trebuie să facă apel la toate mijloacele cura-
tive, educative, morale, spirituale și altele și la toate formele de asistenţă de care poate 
dispune, căutînd să le aplice în conformitate cu nevoile tratamentului individual al 
delicvenţilor.

60 – 1) Regimul locurilor de deţinere trebuie să caute să reducă diferenţele care 
pot exista între viţa din închisoare și viaţa liberă, în măsura în care aceste diferenţe 
tind să slăbească simţul de responsabilitate al deţinutului sau respectul demnităţii 
persoanei sale.

2) Înainte de sfîrșitul executării unei pedepse sau măsuri, este de dorit să se ia 
măsurile necesare pentru a asigura deţinutului o revenire progresivă la viţa în socie-
tate. Acest scop va putea fi  atins după caz, de către un regim pregătitor al eliberării 
organizat chiar în locul de deţinere sau în al așezămînt apropiat sau printr-o punere 
în libertate de probă sau control, în care nu trebuie să fi e încredinţat poliţiei, dar care 
va cuprinde o asistenţă socială efi cace.
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61 – Tratamentul nu trebuie să pună accentul pe excluderea deţinuţilor din soci-
etate, ci dimpotrivă, pe faptul că ei continuă să facă parte din ea. În acest scop, tre-
buie recurs în măsura posibilului, la cooperarea organismelor comunităţii pentru a 
ajuta personalul locului de deţinere în sarcina sa, de reclasare a deţinuţilor. Asistenţii 
sociali, în colaborare cu locurile de deţinere, să aibă misiunea de a menţine sau a 
ameliora relaţiile deţinutului cu familia sa și cu autorităţile sociale care îi pot fi  folo-
sitoare. Trebuie să se facă demersuri în vederea salvgardării, în măsura compatibilă 
cu legea și pedeapsa de executat, a drepturilor referitoare la interesele civile, benefi -
ciul drepturilor siguranţei sociale și a altor avantaje sociale ale deţinuţilor.

62 – Serviciile medicale ale așezămîntului să se străduiască să descopere și să 
trateze toate defi cienţele sau maladiile fi zice sau mintale care ar putea fi  un obstacol 
la reclasarea unui deţinut. În acest scop, orice tratament medical, chirurgical sau 
psihiatric găsit necesar, trebuie să fi e aplicat.

63 – 1) Realizarea acestor principii impune individualizarea tratamentului și în 
acest scop un sistem maleabil de clasifi care a deţinuţilor în grupe; este deci de dorit 
ca aceste grupe să fi e amplasate în așezăminte distincte, unde fi ecare grupă să poată 
primi tratamentul adecvat. 

2) Aceste așezăminte nu trebuie să prezinte aceeași securitate pentru fi ecare gru-
pă. Este de dorit să se prevadă grade de securitate în conformitate cu nevoile dife-
ritelor grupe. Așezămintele deschise, prin însuși faptul că ele nu prevăd măsuri de 
securitate fi zică împotriva evadărilor, dar în această privinţă se lasă în grija autodis-
ciplinei deţinuţilor, dau deţinuţilor aleși cu grijă condiţiile cele mai favorabile pentru 
reclasarea lor. 

3) Este de dorit ca în așezămintele închise, individualizarea tratamentului să nu 
fi e împiedicată, datorită numărului prea mare de deţinuţi. În unele ţări se evaluează 
că efectivele unor asemenea locuri de deţinere nu trebuie să depășească 500. În așe-
zămintele deschise efectivele trebuie să fi e de asemenea cît mai reduse.

Dimpotrivă, este prea puţin de dorit a se menţine așezăminte care sunt prea mici 
pentru a se putea organiza în ele un regim convenabil.

64 – Datoria societăţii nu încetează la punerea în libertate a unui deţinut. Ar trebui 
deci să se dispună de organisme guvernamentale sau particulare capabile să-i aducă de-
ţinutului pus în libertate, un ajutor efi cace, după ieșirea din penitenciar, care să tindă a 
micșora prejudiciile personale și care să-i permită a se reclasa în colectivitate.

Tratament

65 – Tratamentul indivizilor condamnaţi la o pedeapsă sau măsură privativă de 
libertate trebuie să aibă ca scop, atît cît permite durata condamnării, de a crea în ei 
voinţa și aptitudinile care să le dea posibilitatea ca după liberarea lor să trăiască res-
pectînd legea și satisfăcîndu-și nevoile lor. Acest tratament trebuie să fi e de natură a 
le menaja respectul faţă de ei însuși, și a le dezvolta simţul lor de răspundere.

66 – 1) În acest scop trebuie să se recurgă mai ales la preocupările religioase în 
ţările în care aceasta este posibil, la instruirea, la orientarea și la califi carea pro-
fesională, la mijloacele asistenţei sociale individuale, sfatul referitor la serviciu, la 
dezvoltarea fi zică și la educaţia caracterului moral, în conformitate cu nevoile indi-
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viduale ale fi ecărui deţinut. Trebuie să se ţină seama de trecutul social și criminal 
al condamnatului, de capacităţile sale și aptitudinile fi zice și mintale, de înclinaţiile 
sale personale, de durata condamnării și perspectivele sale de reclasare.

2) Pentru fi ecare deţinut condamnat la o pedeapsă sau măsură de o anumită du-
rată, directorul așezămîntului trebuie să primească în timpul cel mai scurt posibil 
de la intrarea acestuia, rapoarte complete asupra diverselor aspecte menţionate la 
paragraful precedent. Aceste rapoarte trebuie întotdeauna să cuprindă pe acela al 
unui medic, pe cît posibil specializat în psihiatrie, asupra condiţiei fi zice și mintale 
a deţinutului.

3) rapoartele și alte acte valabile vor fi  introduse în dosarul individual. Acest dosar 
va fi  ,ţinut la zi și clasat în asemenea mod, încît să poată fi  consultat de către perso-
nalul răspunzător, de fi ecare dată cînd este nevoie. 

Clasifi caţie şi individualizare

67 – Scopurile clasifi cării trebuie să fi e:
a) de a-i împiedica pe deţinuţii care, în baza trecutului lor criminal sau a relelor 

deprinderi, ar exercita o infl uenţă nefastă asupra celorlalţi deţinuţi;
b) de a-i împărţi pe deţinuţi în grupe, cu scopul de a ușura tratamentul lor în 

vederea readaptării lor sociale.
68 – Trebuie să se înfi inţeze, în măsura posibilităţilor, așezăminte separate sau 

secţii deosebite într-un așezămînt pentru tratamentul diferitelor grupe de deţinuţi.
69 – Îndată ce este posibil, după primire și după un studiu al personalităţii fi ecă-

rui deţinut condamnat la o pedeapsă sau măsură de o anumită asprime, trebuie să se 
pregătească un program de tratament pentru el, în lumina datelor de care dispune 
asupra nevoilor sale, capacităţilor sale și a stării sale de spirit.

Recompense

70 – În fi ecare așezămînt trebuie să se instaureze un sistem de recompense adaptat 
diferitelor grupe de deţinuţi și diferitelor metode de tratament, pentru a încuraja 
buna purtate, a dezvolta simţul răspunderii și a stimula interesul și cooperarea deţi-
nuţilor la tratamentul lor.

Munca

71 – 1) Munca de penitenciar nu trebuie să aibă un caracter degradant.
2) Toţi deţinuţii condamnaţi sunt supuși obligaţiei muncii, ţinîndu-se seama de 

aptitudinile lor fi zice și mintale, astfel cum acestea vor fi  determinate de către medic.
3) Trebuie să li se dea deţinuţilor o muncă productivă îndestulătoare pentru a-i 

ocupa pe durata normală a unei zile de lucru.
4) Această muncă trebuie să fi e, pe cît posibil, de natură a menţine sau a mări 

capacitatea lor de a-și cîștiga în mod cinstit existenţa după punerea în libertate.
5) Trebuie să li se dea deţinuţilor o pregătirea profesională folositoare de pe urma 

căreia să poată cîștiga și aceasta mai ales pentru cei tineri.
6) În limitele compatibile cu o selecţie profesională raţională și exigenţele admi-

nistraţiei și ale disciplinei de penitenciar, deţinuţii trebuie să-și poată alege genul de 
muncă pe care doresc s-o îndeplinească.
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72 – 1) Organizarea și metodele muncii penale trebuie să se apropie pe cît posibil 
de acelea care se aplică unei munci asemănătoare în exteriorul așezămîntului, în 
vederea pregătirii deţinuţilor pentru condiţiile normale ale muncii libere.

2) Totuși interesarea deţinuţilor și pregătirea lor profesională nu trebuie să fi e 
subordonate dorinţei de a se realiza un benefi ciu prin munca penală.

73 – 1) Întreprinderile industriale și fermele penitenciare-lor trebuie să fi e conduse 
de preferinţă de către administraţie și nu de către persoane particulare.

2) În caz că se folosesc deţinuţi pentru munci care nu sunt controlate de către 
administraţie, ei trebuie totuși puși sub supravegherea personalului de penitenciar. 
Afară de cazul cînd munca trebuie îndeplinită pentru alte departamente de stat, 
persoanele cărora li se execută această muncă trebuie să-i plătească administraţiei 
salariul normal datorat pentru această muncă, ţinînd cont totodată de randamentul 
deţinuţilor.

74 – 1) Măsurile prescrise pentru a proteja securitatea și sănătatea muncitorilor 
liberi trebuie luate în egală măsură și în așezămintele de penitenciare.

2) Trebuie să se dea dispoziţii privind despăgubirile ce se cuvin deţinuţilor acci-
dentaţi prin muncă sau boli profesionale, condiţiile fi ind aceleași ca pentru munci-
torii liberi.

75 – 1) Numărul maxim zilnic și săptămînal al orelor de muncă pentru deţinuţi 
trebuie să fi e fi xat prin lege sau regulament administrativ, ţinîndu-se seama de regle-
mentările sau uzanţele locale aplicate muncitorilor liberi.

2) Orele astfel stabilite trebuie să îngăduie o zi de repaus pe săptămînă și sufi cient 
timp pentru instruire și celelalte activităţi prevăzute de tratamentul și readaptarea 
deţinuţilor.

76 – 1) Munca deţinuţilor trebuie să fi e remunerată într-o formă echitabilă.
2) Regulamentul trebuie să permită deţinuţilor să folosească cel puţin o parte din 

remuneraţia lor pentru cumpărarea obiectelor îngăduite care sunt destinate uzului 
personal și de a trimite o altă parte familiei lor.

3) Regulamentul ar trebui să prevadă de asemenea ca o parte a remuneraţiei să 
fi e rezervată de către administraţie pentru a constitui un peculiu care va fi  remis 
deţinutului în momentul punerii sale în libertate.

Instruire şi îndeletniciri plăcute

77 – 1) Trebuie să se ia măsuri pentru a se desfășura instruirea tuturor deţinuţilor 
capabili de a profi ta de aceasta, inclusiv instruirea religioasă în ţările unde aceasta 
este posibil. Instruirea analfabeţilor și a tinerilor deţinuţi trebuie să fi e obligatorie și 
administraţia trebuie să veghere cu atenţie asupra acesteia.

2) După posibilităţi, instruirea deţinuţilor trebuie să fi e coordonată cu sistemul 
învăţămîntului public pentru ca aceștia să poată continua pregătirea lor fără difi cul-
tăţi, după punerea în libertate.

78 – Pentru bunăstarea fi zică și mintală a deţinuţilor trebuie să se organizeze în 
toate așezămintele, activităţi recreative și culturale.
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Relaţii sociale, ajutor postpenal

79 – O atenţie deosebită trebuie să se dea menţinerii și îmbunătăţirii relaţiilor 
dintre deţinut și familia sa, dacă acestea sunt de dorit în interesul celor două părţi.

80 – Trebuie să se ţină seama, chiar de la începutul condamnării, de viitorul deţi-
nutului după punerea sa în libertate. Acesta trebuie să fi e încurajat să menţină sau să 
stabilească relaţii cu persoane sau organe din exterior care să poată favoriza interesele 
familiei sale ca și propria sa readaptare socială.

81 – 1) Serviciile și organele, ofi ciale sau nu, care ajută deţinuţii puși în libertate 
să-și regăsească locul lor în societate, trebuie, după posibilităţi, să procure deţinuţilor 
puși în libertate, actele și piesele de identitate necesare, să le asigure o locuinţă, loc 
de muncă, haine potrivite și adecvate climei și anotimpului, ca și mijloacele necesare 
pentru a ajunge la destinaţie și pentru a rezista în timpul perioadei care urmează 
imediat după punerea în libertate.

2) Reprezentanţii aprobaţi ai acestor organe trebuie să aibă acces în așezămînt și 
să poată lua legătura cu deţinuţii. Avizul lor cu privire la proiectele de reclasare ale 
unui deţinut trebuie să fi e cerut încă la începutul condamnării.

3) Este de dorit ca activitatea acestor organe să fi e pe cît posibil centralizată sau 
coordonată pentru ca să se poată asigura cea mai bună folosire a eforturilor lor.

B – DEŢINUŢI ALIENAŢI ŞI ANORMALI MINTAL

82 – 1) Alienaţii nu trebuie să fi e deţinuţi în închisori și trebuie să se ea dispoziţii 
pentru a fi  transferaţi imediat ce este posibil, în așezăminte pentru bolnavi mintal.

2) Deţinuţii atinși de alte afecţiuni sau anormalităţi mintale trebuie să fi e ţi-
nuţi sub observaţie și trataţi în instituţii specializate subordonate unei conduceri 
medicale.

3) În timpul șederii lor în închisoare, aceste persoane trebuie să fi e sub suprave-
gherea specială a unui medic.

4) Serviciul medical sau psihiatric al așezămintelor penale trebuie să asigure 
tratamentul psihiatric al tuturor celorlalţi deţinuţi care au nevoie de un astfel de 
tratament.

83 – Este de dorit să se ia măsuri, de acord cu organele competente, pentru ca 
tratamentul psihiatric să fi e continuat, dacă este necesar, după punerea în libertate și 
să fi e asigurată socială postpenală cu caracter psihiatric.

C – PERSOANELE ARESTATE SAU ÎN DETENŢIE PREVENTIVĂ

84 – 1) Orice individ arestat sau încarcerat din cauza unor infracţiuni la legea 
penală și care se găsește deţinut fi e în localurile poliţiei fi e într-un local de prevenţie, 
dar care încă nu a fost judecat, este denumit „prevenit” în dispoziţiile care urmează.

2) Prevenitul se bucură de prezumţia de nevinovăţie și trebuie să fi e tratat în 
consecinţă.

3) Fără prejudicierea dispoziţiilor legale, referitor la protecţia libertăţii individuale 
sau fi xînd procedura de urmat faţă de preveniţi, aceștia din urmă vor benefi cia de 
un regim special, ale cărui reguli menţionate mai jos, se mărginesc să fi xeze punctele 
esenţiale.
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85 – 1) Preveniţii trebuie să fi e separaţi de deţinuţii con-damnaţi.
2) Tinerii preveniţi trebuie să fi e separaţi de adulţi. În principiu ei trebuie să fi e 

deţinuţi în așezăminte separate.
86 – Preveniţii trebuie să fi e cazaţi în camere individuale, sub rezerva obiceiurilor 

locale diferite în concordanţă cu clima.
87 – În limitele compatibile cu buna orînduială din așezăminte, preveniţii pot, 

dacă doresc, să se hrănească pe cheltuiala lor procurîndu-și hrana din exterior prin 
intermediul administraţiei, al familiei lor sau al prietenilor lor. În caz contrar, admi-
nistraţia trebuie să rezolve problema alimentării lor.

88 – 1) Unui prevenit trebuie să i se aprobe să poarte hainele personale dacă aces-
tea sunt curate și corespunzătoare.

2) Dacă poartă uniforma așezămîntului, aceasta trebuie să fi e diferită de unifor-
ma condamnaţilor.

89 – Preveniţilor trebuie să li se dea întotdeauna posibilitatea de a muncii, dar nu 
pot fi  obligaţi la aceasta. Dacă muncesc, ei trebuie să fi e remuneraţi.

90 – Oricărui prevenit trebuie să i se aprobe procurarea în contul său sau al 
unui terţ, de cărţi, ziare, a materialului necesar pentru scris ca și a altor mijloace de 
ocupaţie, în limitele compatibile cu interesul administraţiei, cu securitatea și buna 
orînduială din așezămînt.

91 – Unui prevenit trebuie să i se dea voie să primească vizita și îngrijirea propriu-
lui său medic sau dentist, dacă cererea sa este bine întemeiată și dacă este în stare să 
suporte cheltuiala.

92 – Un preventiv trebuie să poată inform a imediat familia sa asupra detenţiei și i 
se vor acorda toate înlesnirile legale pentru a putea comunica cu aceasta și cu priete-
nii săi și a primi vizita acestor persoane, cu singura condiţie a respectării restricţiilor 
și a supravegherii care sunt necesare în interesul aplicării dreptăţi, securităţii și a 
bunei rînduieli din așezămînt.

93 – Unui prevenit trebuie să i se aprobe să ceară desemnarea unui avocat din 
ofi ciu, dacă această asistenţă este prevăzută și să primească vizite ale avocatului său 
în vederea apărării sale. El trebuie să poată pregăti și remite acestuia instrucţiunile 
confi denţiale. În acest scop trebuie să i se da, dacă doresc, material pentru scris. 
Întrevederile între prevenit și avocatul său pot fi  în văzul, dar nu pot fi  în auzul unui 
cadru de poliţie sau al așezămîntului.

D – CONDAMNAŢII PENTRU DATORII ŞI LA ÎNCHISOAREA CIVILĂ

94 – În ţările în care legea prevede închisoarea pentru datorii și alte forme de 
închisoare pronunţate prin decizie judecătorească în urma unei proceduri nepenale, 
acești deţinuţi nu trebuie să fi e supuși la restricţii în plus, nici să fi e trataţi cu mai 
multă severitate decît este necesar pentru a asigura securitatea și pentru a menţine 
ordinea. Tratamentul lor nu trebuie să fi e mai puţin indulgent decît acela al preveni-
ţilor, dar sub rezerva obligaţiei eventuale de a munci.
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B. RECRUTAREA, PREGĂTIREA ŞI STATUTUL 

PERSONALULUI DE PENITENCIAR

Rezoluţia adoptată la 1 septembrie 1955

Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentului 
delicvenţilor.

Adoptînd asupra problemei recrutării și pregătirii personalului penitenciarelor re-
comandările anexate la prezenta rezoluţie,

1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului „d” 
al anexei la rezoluţia 415 (V) a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
să supună aceste recomandări Comisiei problemelor sociale a Consiliului economic 
pentru aprobare;

2 – Exprimă speranţa că Consiliul economic și social va aproba aceste recoman-
dări să că va atrage asupra lor atenţia guvernelor cu indicaţia ca acestea să se inspi-
re din ele, pe măsura posibilităţilor, atunci cînd elaborează reforme legislative și 
administrative;

3 – Exprimă în sfîrșit dorinţa ca Consiliul economic și social să roage secretarul 
general de a asigura difuzarea cea mai largă posibilă a acestor recomandări și îi dă 
dreptul să primească periodic informări în materie, din diverse ţări și să asigure 
publicarea acestor informări.

Anexa

RECOMANDĂRI PRIVIND RECRUTAREA ŞI PREGĂTIREA 

PERSONALULUI PENTRU PENITENCIARE

A – CONCEPŢIA MODERNĂ A SERVICIULUI DE PENITENCIAR

I – Natura unui serviciu social

1 – Este momentul de a sublinia transformarea care are drept consecinţă pentru 
personalul de penitenciar, concepţia nouă a sarcinii sale; din simpli gardieni au de-
venit membrii unui important serviciu social care solicită competenţă, o pregătire 
adecvată și o colaborare armonioasă între toţi membrii săi.

2 – Va trebui să se depună eforturi de a trezi și menţine în opinia publică și în 
spiritul personalului, această înţelegere a naturii serviciului în închisori și în acest 
scop va trebui să se folosească toate mijloacele adecvate pentru a lămuri publicul.

II – Specializarea funcţiilor

1 – Această concepţie nouă se traduce prin tendinţa de a adăuga personalului un 
număr mereu mai mare de specialiști ca: medici, psihiatri, psihologi, asistenţi soci-
ali, învăţători, instructori tehnici.

2 – Această evoluţie este sănătoasă și se recomandă a fi  primită favorabil de către 
guverne, chiar dacă atrage după sine creșteri de cheltuieli.

III – Coordonarea 

1 – Specializarea crescînd poate totuși să contrarieze o aplicare a tratamentului de 
penitenciar și să pună probleme pentru coordonarea activităţilor diferitelor sectoare 
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de personal specializat.
2 – De asemenea este necesar a se asigura, în ceea ce privește tratamentul deţinu-

ţilor, o muncă colectivă a tuturor specialiștilor interesaţi.
3 – De altfel, pare necesar ca, fi e prin alcătuirea unui comitet de coordonare, fi e 

prin orice alt mijloc, să se ia măsuri ca toate serviciile specializate să fi e organizate după 
o metodă uniformă. Procedîndu-se astfel va fi  de altfel chiar mai bine să se dea mem-
brilor personalului o înţelegere clară a diverselor aspecte ale problemelor analizate.

B – STATUTUL PERSONALULUI ŞI CONDIŢIILE DE SERVICIU

IV – Statutul funcţiei publice

Membrii personalului penitenciarelor folosiţi permanent va trebui să aibă statutul 
agenţilor de stat, adică:

a) să fi e în serviciul conducerii ţării sau statului și în consecinţă să fi e supuși regu-
lamentelor funcţiilor publice;

b) să fi e recrutaţi după reguli de selecţie determinate, de exemplu, prin concurs;
c) să fi e siguri de stabilitatea serviciului, aceasta depinzînd numai de buna lor 

purtare, de efi cacitatea lor și de condiţia lor fi zică;
d) să se bucure de un statut permanent care să le dea dreptul la avantajele unei ca-

riere administrative, astfel ca: promovare, securitate socială, prestigiu aferent funcţi-
ei și dreptul la retragere (trecerea în rezervă) sau la pensie.

V – Funcţii permanente

1 – Cu excepţia unor categorii de specialiști și a unor tehnicieni, personalul peni-
tenciarelor trebuie să-și consacre întregul timp de muncă sarcinii sale și să fi e folosit 
în consecinţă în mod permanent.

2 – În special, funcţia de director al așezămîntului nu poate fi  auxiliară.
3 – Funcţiile de lucrători sociali, de învăţători și de instructori tehnici trebuie 

să fi e asigurate cu personal care lucrează permanent, dar fără a se exclude serviciile 
auxiliarilor temporari.

VI – Condiţii de muncă în general

1 – Personalul de penitenciare trebuie să benefi cieze de condiţii de muncă de na-
tură să atragă și să reţină persoanele cele mai pregătite profesional.

2 – Salariile și celelalte avantaje ale carierei nu trebuie să fi e legate în mod arbitrar 
de cele ale altor salariaţi dar trebuie să fi e calculate în funcţie de munca ce trebuie 
efectuată într-un sistem penitenciar modern, sarcină complexă, anevoioasă și care 
este de natura unui serviciu social important.

3 – Personalului i se vor repartiza locuinţe convenabile, sufi ciente ca număr și 
situate în aproprierea așezămîntului.

VII – Organizarea militară a personalului

1 – Personalul de penitenciar trebuie să aibă un caracter civil, cu ierarhia necesară 
în acest gen de administrare.

2 – personalul de supraveghere trebuie să fi e organizat în conformitate cu regulile 
disciplinare ale așezămîntului penitenciar pentru a menţine deosebirile de grad și 
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ordinea necesară.
3 – Personalul trebuie să fi e recrutat special, ci nu compus din membrii detașaţi 

din forţele armate, poliţie sau alte servicii publice.

VIII – Portul armelor

1 – În afara împrejurărilor speciale, agenţii care asigură u serviciu care îi pune în 
contact direct cu deţinuţii, nu au voie să fi e înarmaţi.

2 – Nu este voie a se încredinţa o armă unui membru al personalului, dacă acesta 
nu a fost instruit asupra mînuirii acesteia.

3 – Este de dorit ca serviciul de supraveghere să fi e asigurat de către personalul de 
penitenciar.

C – RECRUTAREA PERSONALULUI

IX – Autoritate competentă şi metode administrative generale

1 – Pe cît posibil recrutarea personalului va trebui să fi e centralizată, ţinînd seama 
de structura fi ecărui stat și se va face sub conducerea administraţiei penitenciare 
superioare sau centrale.

2 – Dacă alte organe ale statului – cum ar fi  o comisie formată din agenţi de stat, 
- sunt însărcinate cu recrutarea, administraţia penitenciară nu poate fi  obligată să 
admită un candidat pe care ea nu-l consideră apt a-și exercita funcţia.

3 – Trebuie să se dea dispoziţii pentru a se elimina infl uenţa politică în momentul 
recrutării candidaţilor pentru posturi ale administraţiei penitenciare.

X – Condiţii generale de recrutare

1 – Administraţia penitenciară trebuie să dea dovadă de o vigilenţă specială în 
alegerea personalului și să nu reţină decît candidaţii care reunesc condiţiile cerute de 
integritate, de umanitate, de competenţă și de aptitudine fi zică.

XI – Personalul de supraveghere

1 – Acest personal trebuie să aibă un nivel intelectual sufi cient de ridicat pentru 
a-i permite să se achite de misiunea sa, într-o formă efi cace și de a lua parte la cursuri 
de pregătire care vor ţinute în cadrul serviciului.

2 – Se recomandă ca fără a se prejudicia examenele sau concursurile de admi-
tere, candidaţii pentru administraţia penitenciară să fi e supuși la teste știinţifi ce, 
permiţînd evaluarea capacităţii lor intelectuale și profesionale și a aptitudinilor lor 
fi zice.

3 – Candidaţii admiși trebuie să efectueze o perioadă de stagiu care să permită 
autorităţilor competenţe să-și formeze o părere asupra personalităţii, caracterului și 
aptitudinilor lor.

XII – Administraţia superioară

Numirilor în funcţii ale administraţiei superioare a serviciilor de penitenciare 
trebuie să li se acorde o grijă deosebită; se vor avea în vederea numai persoanele care 
posedă o pregătire adecvată și care au acumulat cunoștinţe și o experienţă în canti-
tăţi sufi ciente.
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XIII – Personalul de conducere

1 – Directorii sau directorii adjuncţi ai așezămintelor trebuie să fi e califi caţi în su-
fi cienţă măsură pentru sarcina lor, prin caracterul lor, capacitatea lor administrativă, 
pregătirea și experienţa lor în acest domeniu.

2 – Ei vor trebui să aibă o cultură generală bună și să se distingă prin vocaţia 
pentru această misiune. Ar fi  necesar să se recurgă la persoane avînd o pregătire spe-
cializată constînd dintr-o pregătire adecvată muncii de penitenciare.

XIV – Personalul specializat şi personalul administrativ

1 – Personalul chemat să exercite funcţii specializate, inclusiv funcţii administra-
tive, trebuie să posede aptitudini profesionale sau tehnice necesare, care diferă după 
funcţia de care este vorba.

2 – Pentru recrutarea personalului specializat trebuie să se ţină seama de certi-
fi cate pentru cunoștinţe profesionale sau de titluri universitare care fac parte din 
pregătirea specializată.

3 – Se recomandă a se prefera candidaţii care, în plus faţă de aceste califi cări pro-
fesionale, prezintă o a doua diplomă sau un al doilea titlu sau posedă o experienţă 
specializată în domeniul penitenciar.

XV – Personalul aşezămintelor pentru femei

Așezămintele pentru femei trebuie să aibă personal feminin. Aceasta nu exclude 
totuși ca pentru motive profesionale, cadre de sex masculin și anume medici și învă-
ţători, să nu-și exercite atribuţiile lor în așezămintele sau secţiile rezervate femeilor. 
Personalul feminin fi e că este laic sau religios, trebuie să posede în măsura posibi-
lităţilor, aceleași calităţi ca acelea care se pretind personalului așezămintelor pentru 
bărbaţi.

D – PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

XVI – Pregătirea prealabilă angajării defi nitive

Înainte de a intra în serviciu, personalul de penitenciare trebuie să urmeze un curs 
de pregătire generală privind problemele sociale și o pregătire specială; de asemenea 
trebuie să reușească la probe de ordin teoretic și practic.

XVII – Personalul de supraveghere

1 – Se recomandă a se institui un program de pregătire profesională pentru per-
sonalul de supraveghere. Sugestiile care urmează vor putea servi ca exemplu pentru 
organizarea unui sistem de pregătire în trei faze.

2 – Prima fază care s-ar desfășura într-un așezămînt penitenciar ar fi  destinată fa-
miliarizării candidaţilor cu probleme profesionale, permiţînd totodată a se controla 
dacă ei posed calităţi necesare. În timpul acestei prime faze nu i se va încredinţa nici 
o responsabilitate celui în cauză, activitatea acestuia rămînînd în permanenţă sub 
controlul unui agent de serviciu. Directorul va alcătui pentru candidaţi un învăţă-
mînt elementar asupra subiectelor de ordin practic.

3 – În timpul celei de a doua faze, candidaţii vor trebui să frecventeze o școală 
sau să urmeze cursuri organizate de către administraţia penitenciară superioară sau 
centrală, care va trebui să răspundă de pregătirea teoretică și practică a agentului în 
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materiile profesionale. S-ar dezvolta mai ales tehnica relaţiilor cu deţinuţii, făcîndu-
se apel la noţiuni elementare de psihologie și de criminologie. Cursurile să cuprindă 
mai ales lecţii asupra elementelor știinţei penitenciare, administraţiei penitenciare, 
dreptului penal și materii înrudite.

4 – În primele două faze ar fi  avantajos să fi e admiși candidaţii și să se formeze 
grupe cu aceștia pe de o parte pentru a nu fi  utilizaţi prea devreme în muncă, iar pe 
de altă parte pentru a se ușura organizarea sesiunilor de cursuri.

5 – A treia fază, destinată candidaţilor care nu au fost eliminaţi în timpul prime-
lor două și care au dat dovadă de un interes viu și de vocaţie pentru muncă, va consta 
dintr-o folosire efectivă în muncă, în cursul căreia agentul va trebui să facă dovadă 
de totalitatea calităţilor care se așteaptă de la el. De altfel, trebuie să i se dea posibi-
litatea agentului să urmeze cursuri de studii superioare în psihologie, criminologie, 
drept penal, penologie și alte ramuri înrudite.

XVIII – Personal de conducere

1 – Dat fi ind diversitatea metodelor aplicate în diversele ţări la ora actuală, se 
impune a se recunoaște într-o formă generală necesitatea unei sufi ciente pregătiri 
pe care ar trebui s-o aibă directorii și directorii adjuncţi înainte de numirea lor, în 
conformitate cu paragraful XIII de mai sus.

XIX – Personal specializat

Condiţiile de recrutare determină pregătirea iniţială care se cere candidaţilor pen-
tru funcţiile specializate ale serviciului de penitenciar, în conformitate cu paragraful 
XIV de mai sus.

XX – Institute regionale de pregătire profesională

Se impune a se încuraja înfi inţarea de institute regionale pentru pregătirea perso-
nalului așezămintelor penitenciare și corecţionale.

XXI – Antrenament fi zic şi antrenament în mînuirea armelor

1 – Membrii personalului de penitenciar trebuie să facă un antrenament fi zic 
special care să le permită a-i stăpîni pe deţinuţii violenţi, prin mijloace prevăzute de 
către autorităţi și în conformitate cu dispoziţiile legale și regulamentele în materie.

2 – Aceia dintre membrii personalului cărora li se încredinţează arme trebuie să fi  fost 
antrenaţi în mînuirea lor și instruiţi asupra ordinelor referitoare la folosirea acestora.

XXII – Pregătirea în cursul serviciului

1 – După intrarea în serviciu și în cursul carierei, personalul va trebui să-și men-
ţină și să-și perfecţioneze cunoștinţele și capacitatea profesională urmînd cursuri de 
perfecţionare care vor fi  organizate periodic. 

2 – Personalul de supraveghere trebuie să primească și în timpul serviciului o pre-
gătire referitoare mai mult la problemele de principiu și de metodă, decît la studiul 
strict al regulamentelor.

3 – Cînd se pretinde o pregătire specială anumită, ea trebuie să fi e făcută pe chel-
tuiala statului și cei care își însușesc această pregătire trebuie să primească salariul 
și alocaţiile aferente conform gradelor lor. Pregătirea complimentară necesară unui 
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membru al personalului pentru a obţine promovare, poate fi  făcută în contul aces-
tuia și în timpul său liber.

XXIII – Grupe de discuţii, vizite la aşezăminte, cicluri de studii pentru 

cadrele superioare

1 – Se recomandă a se organiza pentru cadrele de conducere ședinţe de discuţii, 
în care vor fi  tratate cu precădere subiecte de interes practic, faţă de probleme te-
oretice, completîndu-se cu vizitarea unor așezăminte de diferite categorii, inclusiv 
așezămintele care nu depind de administraţia penitenciară. Este de dorit a invita la 
aceste ședinţe specialiști din ţări străine.

2 – De asemenea, se recomandă a se organiza schimburi între diverse ţări pentru 
a se permite acestui personal a efectua stagii în așezămintele străine.

XXIV – Consultaţii, vizite, şedinţe, pentru întregul personal

1 – Se impune să se prevadă mijloace pentru consultarea personalului, care ar da 
membrilor tuturor categoriilor de personal de penitenciar ocazia de a-și exprima pă-
rerea asupra metodelor folosite pentru tratamentul deţinuţilor. De altfel, cu întregul 
personal trebuie organizate conferinţe, vizite la alte așezăminte și dacă este posibil 
cicluri de studii periodice.

C. AŞEZĂMINTE PENITENCIARE ŞI CORECŢIONALE DESCHISE

Rezoluţia adoptată la 29 august 1955

Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul 
delicvenţilor,

Adoptînd, asupra problemei așezămintelor penitenciare și corecţionale deschise, 
recomandările anexate la prezenta rezoluţie, 

1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului „d” 
al anexei la rezoluţia 415 (V) a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite să 
supună aceste recomandări Comisiei problemelor sociale ale Consiliului economic 
și social pentru aprobare.

2 – Exprimă speranţa că Consiliul economic și social va aproba aceste recoman-
dări să ca va atrage asupra lor atenţia guvernelor, indicîndu-le să se inspire în măsura 
posibilităţilor în activitatea lor în materie și cu ocazia elaborării de reforme legisla-
tive și administrative.

3 – Exprimă în sfîrșit dorinţa ca Consiliul economic și social să-l roage pe secre-
tarul general să asigure difuzarea cea mai largă posibilă a acestor recomandări și îi 
dă dreptul să primească periodic informări în materie, din diverse ţări și să asigure 
publicarea acestor informări. 

RECOMANDĂRI PRIVIND AŞEZĂMINTELE PENITENCIARE ŞI 

CORECŢIONALE DESCHISE

I – Așezămîntul deschis se caracterizează prin absenţa măsurilor de prevenire ma-
teriale și fi zice împotriva evadării (astfel ca ziduri, lacăte, bare, supraveghetori înar-
maţi sau alţi supraveghetori însărcinaţi cu securitatea așezămîntului) ca și printr-un 
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regim bazat pe o disciplină liber consimţită și pe sentimentul răspunderii deţinuţilor 
faţă de colectivul în care trăiesc. Acest regim încurajează deţinutul să uzeze de li-
bertăţile oferite, fără a abuza de acestea. Acestea sunt caracteristicile care deosebesc 
așezămîntul deschis de alte tipuri de așezăminte, dintre care unele se inspiră chiar 
din aceste principii, dar fără a le realiza complet.

II – Așezămîntul deschis trebuie, în principiu, să fi e o instituţie autonomă; el 
poate, totuși, în caz de nevoie, să fi e anexat la un așezămînt de alt tip, formînd o 
secţie a acestuia.

III – După sistemul penitenciar propriu fi ecărei ţări, deţinuţii pot fi  afectaţi aces-
tui gen de așezămînt, fi e de la începutul pedepsei lor, fi e după ce au îndeplinit deja 
o parte a cesteia într-un așezămînt de alt tip.

IV – Criteriile de aplicat pentru selecţionarea deţinuţilor care urmează a fi  admiși 
în așezămintele deschise trebuie să fi e nu apartenenţa lor la o categorie penală sau pe-
nitenciară, nici durata pedepsei, ci aptitudinea delicventului de a se adapta la regimul 
deschis și faptul că acest tratament are mai multe posibilităţi de a favoriza readaptarea 
sa socială decît tratamentul potrivit altor forme de detenţie. Selecţionarea trebuie pe 
cît posibil să se facă pe baza unui examen medico-psihologic și a unei anchete sociale.

V – Deţinutul care se dovedește incapabil a se adapta tratamentului într-un așeză-
mînt deschis sau a cărui purtare dăunează în mod serios buna funcţionare a acestui 
așezămînt sau infl uenţează supărător comportamentului celorlalţi deţinuţi, trebuie 
să fi e transferat într-un așezămînt de alt tip.

VI – Succesul așezămîntului depinde mai ales de condiţiile următoare:
a) Cînd așezămîntul este situat la ţară, izolarea sa să fi e astfel încît să nu constituie 

un obstacol pentru atingerea ţelului fi xat instituţiei sau o greutate excesivă pentru 
personal.

b) În vederea facilităţii reclasării sociale a deţinuţilor, aceștia trebuie să fi e folosiţi 
la munci care să-i pregătească pentru exercitarea unei meserii folositoare și rentabile, 
după punerea lor în libertate.

Chiar dacă recurgerea la munci agricole este avantajoasă, este fără îndoială de 
dorit a se prevedea ateliere care să permită de asemenea deţinuţilor de a primi o ca-
lifi care profesională și pentru industrie.

c) Pentru ca readaptarea socială să acţioneze într-un climat de încredere, trebuie 
ca personalul să cunoască și să știe să înţeleagă caracterul și nevoile speciale ale fi e-
cărui deţinut și să fi e apt să exercite o infl uenţă favorabilă asupra moralului. Acest 
personal trebuie să fi e ales în consecinţă.

d) Pentru același motiv, numărul deţinuţilor trebuie să rămînă în limitele care 
să permită directorului așezămîntului și personalului superior să cunoască bine pe 
fi ecare din ei.

e) Este necesar a se obţine o colaborare efi cace a publicului și în special a comu-
nităţii înconjurătoare, la aplicarea regimului în așezămintele deschise. În acest scop 
trebuie mai ales să fi e informaţi asupra ţelurilor și metodelor fi ecărui așezămînt des-
chis, ca și asupra faptului că regimul care este aplicat în acestea pretinde deţinutului 
un efort moral considerabil. Cu privire la aceasta, organele de informare locale și 
naţionale se pot dovedi preţioase.
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VII – În aplicarea sistemului așezămintelor deschise, fi ecare ţară, luînd în con-
siderare în primul rînd condiţiile locale din punct de vedere social, economic și 
cultural, va ţine seama de următoarele observaţii:

a) Ţările care vor experimenta pentru prima dată așezămintele deschise vor trebui 
să se abţină de a fi xa dinainte și i detaliu într-un regulament rigid modul de funcţi-
onare a acestor așezăminte.

b) În timpul perioadei de experimentare ele vor trebui să se inspire din organi-
zarea și metodele cărora li s-a făcut deja proba în ţările care le-au depășit în acest 
domeniu.

VIII – Fără îndoială, că în așezămintele deschise, riscul de evadare și pericolul de 
a-l vedea pe deţinut că folosește greșit raporturile sale cu exteriorul, sunt mai mari 
decît în alte tipuri de așezăminte de penitenciare, dar aceste inconveniente sunt pe 
deplin compensate prin avantajele următoare, graţie cărora așezămîntul deschis pre-
zintă o superioritate asupra celorlalte tipuri de așezăminte:

a) Așezămîntul deschis este mai nimerit pentru readaptarea socială a deţinuţilor 
și în același timp el este mai prielnic sănătăţii lor fi zice și mintale.

b) Flexibilitatea inerentă regimului așezămîntului deschis, se traduce printr-o în-
dulcire a regulamentului, tensiunile vieţii de penitenciar se atenuează și în consecin-
ţă se ajunge la o stare disciplinară mai bună. De altfel, lipsa constrîngerii materiale 
și fi zice și relaţiile de încredere mărită între deţinuţi și personal sunt de natură să 
inspire deţinuţilor o dorinţă sinceră de a se readapta social.

c) Condiţiile de viaţă în așezămintele deschise se apropie de acelea ale vieţii nor-
male. Datorită acestui fapt, ele permit mai ușor a se organiza legături dorite cu lumea 
exterioară și de a-l face pe deţinut să înţeleagă că el nu a rupt legăturile cu societatea; 
în această ordine de idei este posibil a se avea în vedere, cu titlu de exemplu, plimbări 
în grup, competiţii sportive cu echipe din exterior și chiar aprobări individuale de a 
ieși, destinate mai ales pentru menţinere a legăturilor de familie.

d) Executarea aceleiași măsuri este mai puţin costisitoare într-un așezămînt des-
chis ca într-un așezămînt de alt tip și anume din cauza cheltuielilor de construcţii 
mai reduse și mai ales în cazul unui domeniu agricol cu venituri mari provenind din 
exploatare, cînd acesta este organizat într-un mod raţional.

IX – În concluzie, Congresul Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei și trata-
mentul delincvenţilor,

a) Apreciază că așezămîntul deschis înseamnă o etapă importantă în evoluţia 
sistemelor penitenciare ale epocii noastre și reprezintă una din aplicaţiile cele mai 
fericite ale principiului individualizării pedepsei în vederea unei readaptări sociale;

b) Este de părere că sistemul așezămintelor deschise poate contribui la micșorarea 
inconvenientelor pe care le prezintă pedepsele scurte cu închisoarea;

c) Recomandă, în consecinţă, extinderea regimului deschis la cel mai mare număr 
posibil de deţinuţi în condiţiile prevăzute în recomandările care preced;

d) Recomandă în sfîrșit, instituirea de statistici completate prin studii neîntrerup-
te făcute în măsura posibilităţilor, cu colaborarea autorităţilor știinţifi ce indepen-
dente, permiţînd a se aprecia din punct de vedere al recidivei și al readaptării sociale, 
rezultatele tratamentului în așezămintele deschise. 
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CONVENŢIA UNICĂ ASUPRA STUPEFIANTELOR*

PREAMBUL**

Părţile,
Îngrijorate de sănătatea fi zică și morală a umanităţii,
Recunoscînd că întrebuinţarea stupefi antelor, din punct de vedere medical este 

indispensabilă în vederea ușurării durerii și că măsurile necesare trebuie luate pentru 
a se asigura ca stupefi antele să fi e disponibile în vederea acestui scop,

Recunoscînd că toxicomania este un fl agel pentru individ și constituie un pericol 
economic și social pentru umanitate,

Conștiente că le revine datoria de a preveni și a combate acest fl agel,
Considerînd că, pentru a fi  efi ciente, măsurile luate împotriva abuzului de stupe-

fi ante trebuie să fi e coordonate și universale,
Socotind că o acţiune universală în această privinţă necesită o cooperare internaţi-

onală, condusă de aceleași principii și avînd în vedere ţeluri comune,
Recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în privinţa controlului 

stupefi antelor și dorind ca organele internaţionale interesate să fi e grupate în cadrul 
acestei Organizaţii,

Dorind să concludă într-o convenţie internaţională acceptabilă pentru toţi, în-
locuind cea mai mare parte a tratatelor existente privitoare la stupefi ante, limitînd 
întrebuinţarea stupefi antelor la scopuri medicale și știinţifi ce și stabilind o cooperare 
internaţională constantă pentru a realiza aceste principii și a atinge aceste ţeluri,

Au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Defi niţii

1) În afară de alte indicaţii exprese contrarii, sau în afară de cazul în care con-
textul cere o altă alternativă, defi niţiile care urmează se aplică la toate dispoziţiile 
prezentei Convenţii:

a) Termenul “Organ” înseamnă Organul Internaţional de Control al Stupefi antelor.
b) Termenul “canabis” înseamnă vîrful fl orifer sau fructifer al plantei de canabis 

(exceptînd seminţele și frunzele care nu sunt însoţite de vîrfurile ramurilor) și a cărui 
rășină n-a fost extrasă, oricare ar fi  întrebuinţarea lor.

c) Expresia “planta de canabis” înseamnă toate plantele din genul Cannabis.
d) Expresia “rășină de canabis” înseamnă rășina separată, brută sau purifi cată, 

obţinută din planta canabis.
e) Termenul “coca” înseamnă toate speciile de arbuști din genul érythroxylon.
f) Expresia “frunze de coca” înseamnă frunzele arbustului coca, cu excepţia frun-

zelor din care s-a extras toată ecgonina, cocaina și toţi ceilalţi alcaloizi ecgoninici.
g) Termenul “Comisie” înseamnă Comisia de Stupefi ante a Consiliului.

* Adoptată la New York la 30 martie 1961.
** Republica Moldova a aderat la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.252-XIII din 3 

noiembrie 1994. Hotărîrea de aderare a fost publicată în Monitorul Ofi cial nr. 16 din 1 decem-
brie 1994. În vigoare pentru Republica Moldova din 1 decembrie 1994. Convenția fost publicată 
în ediţia ofi cială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 8, p.128. 
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h) Termenul “Consiliu” înseamnă Consiliul Economic și Social al Naţiunilor 
Unite.

i) Termenul “cultură” înseamnă cultura de mac opiaceu, de coca și de plantă de 
canabis.

j) Termenul “stupefi ant” înseamnă toate substanţele din Tabelul I și II, fi e că sunt 
naturale sau sintetice.

k) Expresia “Adunare generală” înseamnă Adunarea generală a Naţiunilor Unite.
l) Expresia “trafi c ilicit” înseamnă cultura sau orice trafi c de stupefi ante, care au 

scopuri contrarii celor prevăzute în prezenta Convenţie.
m) Termenii “import” și “export” înseamnă, fi ecare cu particularităţile sale, 

transportul material de stupefi ante dintr-un stat în alt stat, sau de pe un teritoriu pe 
alt teritoriu al aceluiași stat.

n) Termenul “fabricaţie” înseamnă toate operaţiile, altele decît producţia, care 
permit obţinerea stupefi antelor și cuprind purifi carea, precum și transformarea stu-
pefi antelor în alte stupefi ante.

o) Expresia “opiu medicinal” înseamnă opiul care a suferit preparaţiile necesare în 
vederea utilizării sale terapeutice.

p) Termenul “opiu” înseamnă sucul îngroșat al macului opiaceu.
q) Expresia “mac opiaceu” înseamnă planta din specia Papaver somniferum L.
r) Expresia “pai de mac” înseamnă toate părţile (cu excepţia seminţelor) ale ma-

cului opiaceu, după cosire.
s) Termenul “preparat” înseamnă un amestec, solid sau lichid, conţinînd un 

stupefi ant.
t) Termenul “producţie” înseamnă operaţia care constă din culegerea opiului, a 

frunzei de coca, a canabisului și a rășinii de canabis din plantele care le produc.
u) Expresiile “Tabelul I”, “Tabelul II”, “Tabelul III” și “Tabelul IV” înseamnă 

listele de stupefi ante sau de preparate anexate la prezenta Convenţie și care vor putea 
fi  modifi cat, din timp în timp, în conformitate cu articolul 3.

v) Expresia “Secretar general” indică pe Secretarul general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.

w) Expresia “stocuri speciale” înseamnă cantităţile de stupefi ante deţinute într-o 
ţară sau pe un teritoriu, prin guvernul acelei ţări sau al acestui teritoriu, pentru nevoi 
speciale, în vederea unor circumstanţe excepţionale; expresia “nevoi speciale” trebuie 
înţeleasă în consecinţă.

x) Termenul “stocuri” înseamnă cantităţile de stupefi ante deţinute într-o ţară sau 
pe un teritoriu cu destinaţia:

i) unui consum medical și știinţifi c în această ţară sau pe acest teritoriu;
ii) fabricării și preparării stupefi antelor și altor substanţe, într-o ţară sau pe acest 

teritoriu;
iii) exportului;
dar nu cuprind cantităţile de stupefi ante deţinute într-o ţară sau pe un teritoriu 

de către:
iv) farmaciști sau alţi distribuitori cu amănuntul autorizaţi sau de către instituţiile 

în care persoane califi cate, în cursul exercitării funcţiilor lor autorizate, terapeutice 
sau știinţifi ce, sau
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v) ca stocuri speciale.
y) Termenul “teritoriu” înseamnă toată acea parte a unui stat care este considerată 

ca o entitate distinctă în vederea aplicării sistemului de certifi cate de import și de au-
torizaţii de export prevăzute în articolul 31. Această defi niţie nu se aplică la termenul 
“teritoriu” în modul în care este întrebuinţat în articolele 42 și 46.

2) În conformitate cu scopul acestei Convenţii, un stupefi ant se consideră ca fi ind 
consumat atunci cînd a fost livrat oricărei persoane sau întreprinderi, în vederea 
distribuirii cu amănuntul, pentru întrebuinţare medicală sau cercetare știinţifi că; 
cuvîntul “consumare” se va interpreta în conformitate cu această defi niţie.

ARTICOLUL 2

Substanţele supuse controlului

1. În afară de ceea ce privește măsurile de control limitat al stupefi antelor, stupefi -
antele din Tabelul I sunt supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefi ante-
lor vizate de prezenta Convenţie și, în particular, măsurilor prevăzute în următoarele 
articole: 4 (paragraful c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 și 37.

2. Stupefi antele din Tabelul II sunt supuse acelorași măsuri de control ca și stu-
pefi antele din Tabelul I, cu excepţia măsurilor prevăzute în paragrafele 2 și 5 ale 
articolului 30, în ceea ce privește comerţul cu amănuntul.

3. Preparatele, altele decît cele din Tabelul III, sunt supuse acelorași măsuri de 
control ca și stupefi antele pe care le conţin, dar evaluările (articolul 19) și statisticile 
(articolul 20), altele decît cele care se raportează la aceste stupefi ante, nu vor fi  cerute 
în cazul acestor preparate și dispoziţiile articolului 29 (paragraful 2, c) și ale artico-
lului 30 (paragraful 1,b, ii) nu se vor aplica.

4. Preparatele din Tabelul III sunt supuse acelorași măsuri de control ca și pre-
paratele care conţin stupefi antele din Tabelul II. Totuși, paragrafele 1, b) și 3-15 
ale articolului 31 și, în ceea ce privește achiziţia lor și eliberarea lor cu amănuntul, 
alineatul b al articolului 34, nu va fi  necesar a fi  aplicate, iar în scopul evaluărilor 
(articolul 19) și statisticilor (articolul 20), informaţiile solicitate vor fi  limitate la can-
tităţile de stupefi ante utilizate pentru fabricarea respectivelor preparate.

5. Stupefi antele din Tabelul IV vor fi  de asemenea incluse în Tabelul I și supuse 
tuturor măsurilor de control aplicabile stupefi antelor din acest Tabel, și, pe lîngă 
aceasta:

a) Părţile vor trebui să adopte toate măsurile speciale de control pe care le consideră 
necesare, pe baza proprietăţilor deosebit de periculoase ale stupefi antelor respective;

b) Părţile vor trebui, dacă, după părerea lor, situaţia din ţara lor face ca acesta să 
fi e mijlocul cel mai indicat de a proteja sănătatea publică, să interzică producţia, fa-
bricarea, importul și exportul, comerţul, deţinerea sau utilizarea acestor stupefi ante, 
cu excepţia cantităţilor care vor putea fi  utilizate exclusiv pentru cercetarea medicală 
și știinţifi că, inclusiv încercările clinice care se efectuează cu aceste stupefi ante, care 
vor trebui să aibă loc sub supravegherea și controlul direct al Părţii respective sau vor 
trebui să fi e subordonate supravegherii sale și controlului său.

6. În afară de măsurile de control aplicabile tuturor stupefi antelor din Tabelul I, 
opiul este supus dispoziţiilor articolului 19, paragraful 1, alineatul f, și articolelor 21 
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bis, 23 și 24, frunzele de coca dispoziţiilor articolelor 26 și 27 și canabisul dispozi-
ţiilor articolului 28.

7. Macul opiaceu, coca, planta canabis, paiul de mac și frunzele de canabis sunt 
supuse măsurilor de control respective prevăzute în articolul 19, paragraful 1, aline-
atul e, articolul 20, paragraful 1, alineatul g, articolul 21 bis și articolele 22-24; 22, 
26 și 27; 22 și 28; 25 și 28.

8. Părţile vor face tot ce le stă în putinţă în scopul de a supune unor măsuri de su-
praveghere, pe cît posibil, substanţele care nu sunt indicate prin prezenta Convenţie, 
dar care pot fi  utilizate pentru fabricarea ilicită a stupefi antelor.

9. Părţile nu sunt obligate să respecte dispoziţiile prezentei Convenţii stupefi -
antelor care sunt întrebuinţate în mod curent în industrie în alte scopuri decît cele 
medicale sau știinţifi ce, cu condiţia ca:

a) să ia măsuri pentru a împiedica, prin recurgerea la procedee potrivite de dena-
turare sau prin orice alt mijloc, ca stupefi antele astfel întrebuinţate să poată da loc 
la abuzuri sau să producă efecte nocive (articolul 3, paragraful 3) și ca, în practică, 
substanţa nocivă să poată fi  recuperată; și

b) să ia măsuri să fi gureze în informaţiile statistice (articolul 20) pe care le furni-
zează cantitatea fi ecărui stupefi ant astfel întrebuinţat.

ARTICOLUL 3

Modifi cările cîmpului de aplicare a controlului

1. Dacă o parte sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii este în posesia unor informaţii 
care, după părerea sa, fac necesară modifi carea vreunui Tabel, ea va adresa Secretarului 
general o notifi care însoţită de toate informaţiile necesare în sprijinul acesteia.

2. Secretarul general va comunica această notifi care și informaţiile pe care le con-
sideră necesare Părţilor, Comisiei și, dacă notifi carea a fost adresată de una din Părţi, 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

3. Dacă o notifi care se raportează la o substanţă care nu este deja înscrisă în 
Tabelul I sau Tabelul II,

i) Toate Părţile vor examina, ţinînd seama de informaţiile pe care le au la dispo-
ziţie, posibilitatea aplicării provizorii, pentru această substanţă, a tuturor măsurilor 
de control aplicabile stupefi antelor din Tabelul I;

ii) În așteptarea deciziei sale, care va fi  luată în virtutea sub-paragrafului iii) al 
prezentului paragraf, Comisia poate decide ca Părţile să aplice substanţei respective, 
în mod provizoriu, toate măsurile de control aplicabile stupefi antelor din Tabelul I. 
Părţile vor aplica în mod provizoriu aceste măsuri la substanţa respectivă;

iii) Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că această substanţă poate 
să dea naștere la abuzuri analoge și să producă efecte nocive analoge cu cele ale 
stupefi antelor din Tabelul I sau din Tabelul II, sau că aceasta este transformabilă 
într-un stupefi ant, ea va aviza Comisia și aceasta va putea atunci să decidă, conform 
recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ca această substanţă să fi e înscrisă 
în Tabelul I sau în Tabelul II.

4. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un preparat nu poate, pe 
baza substanţelor pe care le conţine, să dea naștere abuzurilor și nici să producă efec-
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te nocive (paragraful 3) și că stupefi antul pe care îl conţine nu este ușor recuperabil, 
Comisia, ca urmare a recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, va putea 
înscrie acest preparat în Tabelul III.

5. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un stupefi ant din Tabelul 
I este susceptibil în mod deosebit să dea loc la abuzuri și să producă efecte nocive 
(paragraful 3) și că acest pericol nu este compensat de avantaje terapeutice aprecia-
bile pe care să nu le aibă alte substanţe decît cele din Tabelul IV, Comisia poate, în 
conformitate cu recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să înscrie acest 
stupefi ant în Tabelul IV.

6. Dacă o notifi care a fost făcută în legătură cu un stupefi ant din Tabelul I sau din 
Tabelul II sau cu un preparat din Tabelul III, Comisia poate, în afară de acţiunea 
prevăzută la paragraful 5, în conformitate cu recomandarea Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii, să modifi ce unul sau altul din tabele, fi e:

a) transferînd un stupefi ant din Tabelul I în Tabelul II sau din Tabelul III în 
Tabelul I; sau

b) ștergînd un stupefi ant sau un preparat, după caz, dintr-unul din Tabele.
7. Toate deciziile Comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol vor fi  

comunicate de către Secretarul general tuturor statelor membre ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, statelor nemembre Părţi ale prezentei Convenţii, Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii și Organului. Decizia va intra în vigoare, în privinţa fi ecărei 
Părţi, la data primirii comunicării amintite mai sus, și Părţile vor lua atunci toate 
măsurile cerute de prezenta Convenţie.

8. a) Toate deciziile Comisiei de modifi care a unui tabel vor fi  supuse examinării 
Consiliului dacă o Parte o cere în cele 90 de zile care urmează după primirea notifi -
cării deciziei. Această cerere va fi  prezentată Secretarului general cu toate informaţi-
ile necesare în sprijinul ei.

b) Secretarul general va comunica o copie de pe această cerere și de pe informaţiile 
necesare Comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și tuturor Părţilor, pe care le 
va invita să prezinte observaţiile lor în termen de 90 de zile. Toate observaţiile primi-
te vor fi  supuse examinării Consiliului.

c) Consiliul va putea să confi rme, să modifi ce sau să anuleze decizia Comisiei; 
el va hotărî în ultimă instanţă. Decizia sa va fi  notifi cată tuturor statelor membre 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, statelor nemembre Părţi ale prezentei Convenţii, 
Comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și Organului.

d) În așteptarea examinării de către Consiliu, decizia Comisiei va rămîne în 
vigoare.

9. Deciziile Comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol nu vor fi  supuse 
examinării prevăzute la articolul 7.

ARTICOLUL 4

Obligaţii generale

Părţile vor lua măsurile legislative și administrative care ar putea fi  necesare:
a) Pentru executarea dispoziţiilor prezentei Convenţii în cadrul propriilor lor 

teritorii;
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b) Pentru a coopera cu alte state în vederea executării dispoziţiilor Convenţiei 
amintite; și

c) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei Convenţii, pentru a limita în mod exclusiv la 
scopuri medicale și știinţifi ce producţia, fabricarea, exportul, importul, distribuirea, 
comerţul, întrebuinţarea și deţinerea stupefi antelor.

ARTICOLUL 5

Organele internaţionale de control

Recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în privinţa controlului 
internaţional al stupefi antelor, Părţile sunt de acord să încredinţeze Comisiei de 
Stupefi ante a Consiliului Economic și Social și Organului Internaţional de Control 
al Stupefi antelor funcţiile care sunt atribuite în mod respectiv acestor organe prin 
prezenta Convenţie.

ARTICOLUL 6

Cheltuielile organelor internaţionale de control

Organizaţia Naţiunilor Unite își asumă cheltuielile Comisiei și ale Organului în 
condiţiile care vor fi  stabilite de Adunarea generală. Părţile care nu sunt membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite vor contribui la cheltuielile organelor internaţionale 
de control, Adunarea generală fi xînd periodic, după consultarea guvernelor acestor 
Părţi, cuantumul contribuţiilor pe care îl va considera echitabil.

ARTICOLUL 7

Revizuirea deciziilor și recomandărilor Comisiei

În afară de ceea ce privește deciziile prevăzute în articolul 4, toate deciziile sau 
recomandările adoptate de către Comisie în executarea dispoziţiilor prezentei 
Convenţii vor fi  luate sub rezerva aprobării Consiliului sau a Adunării generale sau 
a tuturor modifi cărilor adoptate de unul sau celălalt din aceste organe, în aceeași 
manieră ca și celelalte decizii sau recomandări ale Comisiei.

ARTICOLUL 8

Funcţiile Comisiei

Comisia este abilitată să examineze toate problemele care sunt în legătură cu sco-
purile prezentei Convenţii și mai ales:

a) Să modifi ce tabelele în conformitate cu articolul 3;
b) Să atragă atenţia Organului asupra tuturor problemelor care pot avea legătură 

cu funcţiile acestuia;
c) Să formuleze recomandări pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei 

Convenţii sau pentru atingerea scopurilor pe care ea le are în vedere, cuprinzînd în 
acestea și programele de cercetare știinţifi că și schimburile de informaţii cu caracter 
știinţifi c sau tehnic; și

d) Să atragă atenţia Statelor care nu sunt părţi asupra deciziilor și recomandă-
rilor pe care le adoptă în conformitate cu atribuţiile pe care i le conferă prezenta 
Convenţie, în așa fel încît acestea să examineze măsurile pe care le pot lua în virtutea 
prezentei Convenţii.



41

ARTICOLUL 9

Componenţa și atribuţiile Organului

1. Organul se compune din 13 membri aleși de către Consiliu, după cum urmează:
a) Trei membri avînd experienţă în medicină, în farmacologie sau farmacie și aleși 

dintr-o listă de cel puţin cinci persoane desemnate de către Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii; și

b) Zece membri aleși dintr-o listă de persoane desemnate de membrii Organizaţiei 
Naţiunilor Unite și de Părţile care nu sunt membre.

2. Membrii Organului trebuie să fi e persoane care, prin competenţa, imparţiali-
tatea și conduita lor, inspiră încrederea generală. Pe timpul duratei mandatului lor, 
ele nu trebuie să ocupe nici un alt post și nici să se dedice vreunei activităţi care ar 
fi  de natură să le împiedice exercitarea cu imparţialitate a atribuţiilor lor. Consiliul 
ia, consultîndu-se cu Organul, toate dispoziţiile necesare pentru a asigura întreaga 
independenţă tehnică a acestuia din urmă în exercitarea funcţiilor sale.

3. Consiliul, avînd în vedere principiul unei reprezentări geografi ce echitabile, tre-
buie să ţină cont de importanţa pe care o are includerea în Organ, într-o proporţie 
echitabilă, a persoanelor care sunt la curent cu situaţia în materie de stupefi ante în 
ţările producătoare, fabricante și consumatoare și care au legătură cu ţările respective.

4. Fără a încălca alte dispoziţii ale prezentei Convenţii, Organul, acţionînd în 
cooperare cu guvernele, se va strădui să limiteze cultura, producţia, fabricarea și uti-
lizarea stupefi antelor la cantităţile necesare în scopuri medicale și știinţifi ce, în așa 
fel încît să fi e satisfăcătoare, și să împiedice cultura, producţia, fabricarea, trafi cul și 
utilizarea ilicite de stupefi ante.

5. Măsurile luate de organ în aplicarea prezentei Convenţii vor fi  întotdeauna cele 
mai potrivite pentru a servi la cooperarea guvernelor cu Organul și care să facă posibil 
un dialog permanent între guverne și Organ, în așa fel încît să ajute și să faciliteze ori-
ce acţiune efi cientă a guvernelor în vederea atingerii scopurilor prezentei Convenţii.

ARTICOLUL 10

Durata mandatului și remunerarea membrilor Organului

1. Membrii Organului sunt aleși pentru cinci ani și sunt reeligibili.
2. Mandatul fi ecărui membru al Organului se termină în ajunul primei ședinţe a 

Organului în care succesorul său are dreptul să participe.
3. Un membru al Organului care a fost absent la trei sesiuni consecutive va fi  

considerat ca demisionat.
4. Consiliul poate, la recomandarea Organului, să revoce un membru al Organului 

care nu mai îndeplinește condiţiile cerute de paragraful 2 al articolului 9. Această re-
comandare trebuie să fi e formulată printr-un vot afi rmativ a 9 membri ai Organului.

5. Dacă locul unui membru al Organului devine vacant în cursul mandatului 
titularului său, Consiliul va completa această vacanţă alegînd un alt membru cît 
mai curînd posibil pentru restul duratei mandatului, în conformitate cu dispoziţiile 
aplicabile ale articolului 9.

6. Membrii Organului primesc o remuneraţie corespunzătoare al cărei cuantum 
este stabilit de către Adunarea generală.
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ARTICOLUL 11

Regulamentul interior al Organului

1. Organul își alege președintele și membrii a căror alegere o consideră necesară, 
în vederea constituirii biroului său; el își adoptă regulamentul interior.

2. Organul se reunește atît de des cît consideră necesar pentru îndeplinirea satis-
făcătoare a funcţiilor sale, dar trebuie să ţină cel puţin două ședinţe în fi ecare an 
calendaristic.

3. Numărul minim pentru reuniunile Organului este de 8 membri.

ARTICOLUL 12

Aplicarea regimului de evaluări

1. Organul stabilește data sau datele la care evaluările vor trebui predate, conform 
articolului 19, precum și forma sub care ele vor fi  prezentate, și va stabili formulare 
în vederea acestui scop.

2. În ce privește ţările și teritoriile la care nu se aplică prezenta Convenţie, Organul 
va invita guvernele interesate să furnizeze evaluări în conformitate cu dispoziţiile 
acesteia.

3. În cazul în care un stat nu va prezenta la data fi xată evaluările relative la unul 
din teritoriile sale, Organul le va stabili el însuși în măsura în care este posibil, și 
dacă se poate, în colaborare cu guvernul interesat.

4. Organul va examina evaluările, inclusiv evaluările suplimentare, și, în afară de 
ceea ce privește nevoile speciale, va putea cere, pentru fi ecare ţară sau teritoriu pentru 
care a fost predată o evaluare, informaţiile pe care el le consideră necesare în scopul 
completării evaluărilor sau în vederea elucidării unei indicaţii care se găsește în aceas-
tă evaluare.

5. În vederea limitării uzului și distribuirii stupefi antelor la cantităţile necesare 
pentru scopuri medicale și știinţifi ce, dar în mod satisfăcător, Organul va confi rma 
în cel mai scurt termen posibil evaluările, inclusiv evaluările suplimentare; el va 
putea, de asemenea, să le modifi ce, cu consimţămîntul guvernului interesat. În caz 
de dezacord între guvern și Organ, acesta din urmă va avea dreptul să stabilească, să 
comunice și să publice propriile sale evaluări, inclusiv evaluările suplimentare.

6. În afară de documentaţia prevăzută la articolul 15, Organul va publica, la da-
tele pe care le va fi xa, dar cel puţin o dată pe an, informaţiile referitoare la evaluările 
care lui i se pare că vor contribui la facilitarea aplicării prezentei Convenţii.

ARTICOLUL 13

Aplicarea regimului statisticilor

1. Organul va stabili modul și forma sub care trebuie predate statisticile, după 
cum este prevăzut în articolul 20 și va stabili formularele în vederea acestui scop.

2. Organul va examina statisticile pentru a constata dacă Părţile sau orice alte 
state s-au conformat dispoziţiilor prezentei Convenţii.

3. Organul va putea cere informaţii suplimentare pe care le va crede necesare 
pentru a completa aceste statistici sau pentru a elucida unele indicaţii care se găsesc 
în aceste statistici.
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4. Organul nu va avea competenţa de a pune întrebări sau de a-și exprima o opinie 
cu privire la statisticile referitoare la stupefi antele necesare pentru nevoi speciale.

ARTICOLUL 14

Măsuri care trebuie luate de către Organ în vederea asigurării executării 
dispoziţiilor Convenţiei

1. a) Dacă, după examinarea informaţiilor adresate Organului de către guvern 
conform dispoziţiilor prezentei Convenţii sau a informaţiilor comunicate prin or-
ganele Naţiunilor Unite sau prin instituţii specializate ori, cu condiţia ca aceasta să 
fi e admisă de Comisie la recomandarea Organului, prin alte organizaţii interguver-
namentale, prin organizaţii internaţionale neguvernamentale care au o competenţă 
directă în materie și benefi ciază de statut consultativ pe lîngă Consiliul economic 
și social în virtutea articolului 71 din Carta Naţiunilor Unite sau care se bucură de 
un statut analog printr-un acord special încheiat cu Consiliul, Organul are moti-
ve obiective să creadă că scopurile prezentei convenţii sunt serios compromise prin 
faptul că o Parte sau o ţară ori teritoriu nu aplică dispoziţiile prezentei Convenţii, 
Organul are dreptul să propună începerea unor consultări cu guvernul interesat 
sau să-i ceară explicaţii. Dacă, fără să fi e omisă respectarea dispoziţiilor prezentei 
Convenţii, o parte sau o ţară ori un teritoriu a devenit un centru important de 
cultură, producţie, fabricare, trafi c sau consum ilicit de stupefi ante, sau există un 
risc major să devină, Organul are dreptul să propună începerea de consultări cu 
guvernul interesat. Sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenţia Părţilor 
și Consiliului și Comisiei asupra problemei, astfel cum este prevăzut în alineatul d) 
de mai-jos, Organul va considera drept confi denţială o cerere de informaţii sau de 
explicaţii furnizată de un guvern sau o propunere de consultaţii și consultaţiile avute 
cu un guvern în virtutea dispoziţiilor prezentului alineat.

b) După ce a acţionat în conformitate cu alineatul a) de mai-sus, Organul poate, 
dacă el consideră necesar să o facă, să ceară guvernului interesat să ia măsurile co-
rective care, avînd în vedere circumstanţele, pot părea necesare în vederea executării 
dispoziţiilor prezentei Convenţii

c) organul poate, dacă el consideră necesar pentru elucidarea unei probleme viza-
tă la alineatul a) de mai-sus, să propună guvernului interesat să dispună efectuarea 
unui studiu privind această problemă, pe teritoriul său, în modul în care guvernul 
consideră că este corespunzător. Dacă guvernul interesat decide să efectueze acest 
studiu, el poate să roage Organul să-i furnizeze mijloacele tehnice și serviciile unei 
sau mai multor persoane cu califi cările corespunzătoare pentru a asista agenţii gu-
vernamentali în studiul respectiv. Persoana sau persoanele pe care Organul își pro-
pune să le pună la dispoziţia guvernului vor fi  supuse agreării de către acest guvern. 
Modalităţile studiului și termenul în care el trebuie efectuat vor fi  stabilite prin con-
sultare între guvern și Organ. Guvernul va transmite Organului rezultatele studiului 
și va indica măsurile coercitive pe care el le consideră necesar a fi  luate.

d) Dacă Organul constată că guvernul interesat nu a dat explicaţii satisfăcătoare 
atunci cînd a fost invitat să o facă în conformitate cu alineatul a) de mai-sus, sau a 
neglijat să adopte toate măsurile coercitive pe care a fost invitat să le ia în conformi-
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tate cu alineatul b) de mai-sus, sau că există o situaţie gravă care impune măsuri de 
cooperare internaţională în vederea remedierii ei, el poate să atragă atenţia Părţilor, 
a Consiliului și a Comisiei asupra acestei probleme. Organul va acţiona și atunci 
cînd scopurile prezentei Convenţii sunt serios compromise și nu a fost posibil ca 
problema să fi e altfel rezolvată în mod satisfăcător. El va acţiona în același mod dacă 
va constata că există o situaţie gravă care impune măsuri de cooperare internaţională 
și consideră că pentru a remedia această situaţie a atrage atenţia Părţilor, Consiliului 
și Comisiei este mijlocul cel mai potrivit de a facilita o astfel de cooperare; după 
examinarea rapoartelor stabilite de Organ, și eventual de către Comisie, Consiliul 
poate atrage atenţia Adunării generale asupra problemei.

2. Cînd atrage atenţia Părţilor, Consiliului și Comisiei asupra unei probleme în 
conformitate cu alineatul d) al paragrafului 1 de mai-sus, Organul poate, dacă el con-
sideră necesară o astfel de măsură, să recomande Părţilor să oprească importul de 
stupefi ante care provin din ţara interesată, sau exportul de stupefi ante destinate acestei 
ţări sau teritoriu, sau, în același timp, importul și exportul, fi e pentru o perioadă de-
terminată, fi e pînă cînd situaţia din această ţară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare. 
Statul interesat are dreptul să de a prezenta această problemă în faţa Consiliului.

3. Organul are dreptul să publice un raport privind orice problemă vizată de dis-
poziţiile prezentului articol și să le comunice Consiliului, care îl va transmite tuturor 
Părţilor. Dacă Organul publică în acest raport o decizie luată în virtutea prezentului 
articol, sau informaţii referitoare la această decizie, el trebuie să publice de asemenea 
și avizul guvernului interesat dacă acesta o cere.

4. În cazul în care o decizie a Organului publicată în conformitate cu dispoziţiile pre-
zentului articol nu a fost luată în unanimitate, opinia minorităţii trebuie să fi e expusă.

5. Orice stat va fi  invitat să fi e reprezentat la ședinţele Organului în cursul cărora 
se examinează o problemă care îl interesează în mod direct, în termenii prezentului 
articol.

6. Deciziile Organului luate în temeiul prezentului articol trebuie să fi e adoptate 
cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor Organului.

ARTICOLUL 14 bis

Asistenţa tehnică și fi nanciară

În cazul în care consideră necesar, Organul, acţionînd de acord cu guvernul inte-
resat, poate, fi e în paralel, fi e înlocuind măsurile enunţate la paragrafele 1 și 2 ale ar-
ticolului 14, să recomande organelor competente ale Naţiunilor Unite și instituţiilor 
specializate, ca o asistenţă tehnică sau fi nanciară, sau amîndouă în același timp, să 
fi e furnizate guvernului respectiv în scopul de a-l sprijini în efortul lui de a se achita 
de obligaţiile sale care decurg din prezenta Convenţie, și mai ales de cele care sunt 
prevăzute sau menţionate la articolele 2, 35, 38 și 38 bis.

ARTICOLUL 15

Rapoartele Organului

1. Organul întocmește un raport anual asupra lucrărilor sale și orice alte rapoarte 
suplimentare pe care le consideră necesare și care conţin o analiză a evaluărilor și a 
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informaţiilor statistice de care el dispune și, cînd este cazul, o expunere a explica-
ţiilor pe care le-au putut da guvernele sau pe care au avut obligaţia să le predea, ca 
și toate observaţiile și recomandările pe care Organul a considerat că trebuie să le 
formuleze. Aceste rapoarte sunt prezentate Consiliului prin intermediul Comisiei, 
care poate formula observaţiile pe care le consideră oportune.

2. Rapoartele sunt comunicate Părţilor și publicate ulterior prin Secretarul gene-
ral. Părţile autorizează libera distribuire a acestor rapoarte.

ARTICOLUL 16

Secretariatul

Serviciile de secretariat ale Comisiei și ale Organului vor fi  puse la dispoziţie 
de către Secretarul general. Totodată, secretarul Organului va fi  numit de către 
Secretarul general consultîndu-se cu Organul.

ARTICOLUL 17

Administraţia specială

Părţile vor menţine o administraţie specială însărcinată cu aplicarea dispoziţiilor 
prezentei Convenţii.

ARTICOLUL 18

Informaţiile care trebuie transmise Secretarului general de către Părţi

1. Părţile vor transmite Secretarului general informaţiile pe care Comisia le poate 
cere ca fi ind necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale și mai ales:

a) Un raport anual referitor la funcţionarea Convenţiei în fi ecare din teritoriile 
lor;

b) Din timp în timp, textele tuturor legilor și regulamentelor promulgate pentru 
punerea în aplicare a prezentei Convenţii;

c) Toate precizările pe care Comisia le va cere în legătură cu trafi cul ilicit și mai 
ales detaliile fi ecărui caz de trafi c ilicit descoperit, care ar putea să prezinte impor-
tanţă fi e prin lumina pe care o aruncă asupra surselor de aprovizionare cu stupefi -
ante a trafi cului ilicit, fi e prin cantităţile în cauză sau metoda utilizată de trafi canţii 
iliciţi; și

d) Numele și adresele autorităţilor administrative abilitate să elibereze autorizaţi-
ile sau certifi catele de export și de import.

2. Părţile vor furniza informaţiile prevăzute la paragraful precedent, sub forma 
și la datele indicate, utilizînd acele formulare pe care Comisia le va solicita să fi e 
folosite.

ARTICOLUL 19

Evaluarea necesarului de stupefi ante

1. Părţile vor trimite Organului, în fi ecare an și pentru fi ecare din teritoriile lor, 
conform modului și sub forma pe care el le cere, evaluări care se referă la următoarele 
probleme și pe formularele furnizate de Organ:

a) Cantităţile de stupefi ante care vor fi  consumate în scopuri medicale și știinţifi ce;
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b) Cantităţile de stupefi ante care vor fi  utilizate în vederea fabricării altor stupefi -
ante, pentru preparatele din Tabelul III și pentru substanţele care nu sunt vizate de 
prezenta Convenţie;

c) Cantităţile de stupefi ante care vor fi  în stoc la 31 decembrie al anului la care se 
raportează evaluările;

d) Cantităţile de stupefi ante care se vor adăuga stocurilor speciale;
e) Suprafaţa (în hectare) și amplasarea geografi că a terenurilor care vor fi  destinate 

culturilor de mac opiaceu;
f) Cantitatea aproximativă de opiu care va fi  produsă;
g) Numărul de întreprinderi care vor fabrica stupefi ante sintetice; și
h) Cantităţile de stupefi ante sintetice care vor fi  fabricate de fi ecare din întreprin-

derile de la alineatul precedent.
2. a) Sub rezerva scăzămintelor prevăzute la paragraful 3 al articolului 21, totalul 

evaluărilor pentru fi ecare teritoriu și pentru fi ecare stupefi ant, cu excepţia opiumu-
lui și a stupefi antelor sintetice, va fi  suma cantităţilor specifi cate la alineatele a), b) 
și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, la care s-au adăugat toate cantităţile 
necesare pentru a aduce stocul existent la 31 decembrie al anului precedent la nivelul 
evaluat în conformitate cu dispoziţiile alineatului c) al paragrafului 1.

b) Sub rezerva deducerilor prevăzute la paragraful 3 al articolului 21 în ceea ce 
privește importurile și la paragraful 2 al articolului 21 bis, totalul evaluărilor de opiu 
pentru fi ecare teritoriu va fi  fi e suma cantităţilor specifi cate la alineatele a), b) și d) 
ale paragrafului 1 din prezentul articol, la care s-au adăugat toate cantităţile necesare 
pentru a aduce stocul existent la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat în 
conformitate cu dispoziţiile alineatului c) al paragrafului 1, fi e cantitatea specifi cată la 
alineatul f) al paragrafului 1 din prezentul articol dacă ea este mai mare decît prima.

c) Sub rezerva deducerilor prevăzute la paragraful 3 al articolului 21, totalul eva-
luărilor pentru fi ecare stupefi ant sintetic pentru fi ecare teritoriu va fi  fi e suma can-
tităţilor specifi cate la alineatele a), b) și d) din paragraful 1 al prezentului articol, 
majorată cu cantitatea necesară pentru completarea stocurilor existente la 31 decem-
brie al anului precedent la nivelul evaluat conform dispoziţiilor de la alineatul c) din 
paragraful 1, fi e suma cantităţilor prevăzute la alineatul h) din paragraful 1, fi e suma 
cantităţilor prevăzute la alineatul h) al paragrafului 1 din prezentul articol dacă ea 
este mai mare decît prima.

d) Evaluările comunicate în conformitate cu alineatele precedente ale prezentului 
paragraf vor fi  modifi cate după cum se va conveni, astfel încît să se ţină cont de 
cantitatea confi scată introdusă pe piaţa licită, ca și de cantitatea scoasă din stocurile 
speciale pentru satisfacerea nevoilor populaţiei civile.

3. Orice stat va putea să furnizeze în cursul anului evaluări suplimentare, moti-
vînd împrejurările care le fac necesare.

4. Părţile vor aduce la cunoștinţa Organului metoda folosită pentru determinarea 
cantităţii indicată în evaluare și modifi cările ce ar putea fi  aduse acestei metode.

5. Sub rezerva deducerilor prevăzute la paragraful 3 al articolului 21, și ţinînd 
cont, după caz, de dispoziţiile articolului 21 bis, evaluările nu trebuie să fi e depășite.
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ARTICOLUL 20

Statistici care trebuie furnizate Organului

1. Părţile vor transmite Organului, pentru fi ecare din teritoriile lor, în modul și 
sub forma cerută de acesta, statistici avînd ca obiect următoarele și stabilite pe for-
mulare puse la dispoziţie de Organ:

a) Producţia sau fabricarea de stupefi ante;
b) Utilizarea stupefi antelor în vederea fabricării altor stupefi ante, a preparatelor 

din Tabelul III și a substanţelor care nu sunt vizate de prezenta Convenţie și utiliza-
rea paiului de mac pentru fabricarea stupefi antelor;

c) Consumul de stupefi ante;
d) Importul și exportul de stupefi ante și de pai de mac;
e) Confi scările de stupefi ante și destinaţia cantităţilor confi scate;
f) Stocurile de stupefi ante la 31 decembrie al anului la care se referă statisticile; și
g) Suprafaţa determinabilă a culturilor de mac opiaceu.
2. a) Statisticile avînd legătură cu problemele menţionate la paragraful 1, cu ex-

cepţia alineatului d), vor fi  stabilite anual și vor fi  transmise Organului cel mai tîrziu 
la 30 iunie al anului următor celui la care se raportează;

b) statisticile care se referă la problemele de la alineatul d) al paragrafului 1 vor fi  
întocmite trimestrial și vor fi  transmise Organului în termen de o lună de la sfîrșitul 
trimestrului la care se referă;

3. Părţile nu sunt obligate să furnizeze statistici referitoare la stocurile speciale, 
dar ele vor furniza separat statistici referitoare la stupefi antele importate sau achiziţi-
onate în ţară sau teritoriu pentru nevoi speciale, cît și despre cantităţile de stupefi an-
te scoase din stocurile speciale pentru satisfacerea nevoilor populaţiei civile.

ARTICOLUL 21

Limitarea fabricării și a importului

1. Cantitatea totală din fi ecare stupefi ant care se va fabrica și importa de către o 
ţară sau un teritoriu oarecare în cursul unui an nu trebuie să fi e mai mare decît suma 
următoarelor elemente:

a) Cantitatea consumată, în limita evaluării corespunzătoare, în scopuri medicale 
și știinţifi ce;

b) Cantitatea utilizată, în limita evaluării corespunzătoare, în vederea fabricării 
altor stupefi ante, a preparatelor din Tabelul III și a substanţelor care nu sunt vizate 
de prezenta Convenţie;

c) Cantitatea exportată;
d) Cantitatea introdusă în stoc, în scopul de a aduce stocul la nivelul specifi cat în 

evaluarea corespunzătoare; și
e) Cantitatea procurată, în limita evaluării corespunzătoare, pentru nevoi speciale.
2. Din suma elementelor enumerate la paragraful 1 se vor scădea cantităţile con-

fi scate și introduse pe piaţa licită, ca și cantitatea scoasă din stocurile speciale pentru 
satisfacerea nevoilor populaţiei civile.

3. Dacă Organul constată că respectiva cantitate fabricată și importată în cursul 
unui an depășește suma cantităţilor enumerate în paragraful 1, ţinînd seama de de-
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ducerile prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol, excedentul astfel constatat 
care va exista la sfîrșitul anului va fi  scăzut anul următor din cantităţile care trebuie 
să fi e fabricate sau importate, ca și din totalul evaluărilor defi nite în paragraful 2 al 
articolului 19.

4. a) Dacă din statisticile importurilor și exporturilor (articolul 20) reiese că re-
spectiva cantitate exportată cu destinaţia unei ţări sau teritoriu oarecare depășește 
totalul evaluărilor relative la această ţară sau teritoriu, după cum este defi nit în pa-
ragraful 2 al articolului 19, mărită cu cantităţile declarate ca exportate și scăzîndu-se 
excedentul constatat conform paragrafului 3 al prezentului articol, Organul poate 
face o notifi care statelor care, după părerea sa, ar trebui să fi e informate.

b) Imediat ce primesc o astfel de notifi care, Părţile nu vor mai autoriza, în anul 
în curs, nici un nou export de stupefi ante care să aibă ca destinaţie ţara sau teritoriul 
în cauză, în afară de:

i) cazul în care s-ar fi  furnizat o evaluare suplimentară pentru această ţară sau 
teritoriu, în ceea ce privește toate cantităţile importate în excedent și cantităţile su-
plimentare cuvenite; sau

ii) cazurile excepţionale în care exportul este, după părerea guvernului ţării ex-
portatoare, indispensabil tratamentului bolnavilor.

ARTICOLUL 21 bis

Limitarea producţiei de opiu

1. Producţia de opiu de către o ţară sau un teritoriu oarecare va fi  organizată și 
controlată astfel încît, în măsura posibilului, cantitatea produsă în cursul unui an să 
nu depășească evaluarea, stabilită conform paragrafului 1, f) al articolului 19, canti-
tăţii de opiu care este prevăzută a fi  produsă.

2. Dacă Organul constată, potrivit informaţiilor care îi sunt furnizate în confor-
mitate dispoziţiilor prezentei Convenţii, că o Parte care a furnizat o evaluare con-
form paragrafului 1, f) al articolului 19 nu a limitat producţia de opiu în interiorul 
frontierelor sale la scopurile licite conform evaluării corespunzătoare și că o cantitate 
importantă de opiu, produsă licit sau ilicit, în interiorul frontierelor acestei Părţi a 
fost pusă pe piaţa ilicită, Organul poate, după ce a examinat explicaţiile Părţii in-
teresate, care trebuie să-i fi e prezentate în termen de o lună de la notifi carea acestei 
constatări, să decidă scăderea în totalitate sau în parte, a cantităţii care va fi  produsă 
și din totalul evaluării, astfel cum este el defi nit în paragraful 2, b) al articolului 19, 
pentru primul an în care o astfel de scădere ar fi  tehnic aplicabilă, ţinînd cont de 
perioada anului și de angajamentele contractuale pe care Partea în cauză le are în 
ceea ce privește exportul de opiu. Această decizie va trebui să fi e aplicabilă la 90 de 
zile după ce Partea interesată a primit notifi carea.

3. Organul, după ce a notifi cat Părţii interesate decizia sa referitoare la reducerea 
aplicată conform paragrafului 2 de mai-sus, va începe consultări cu aceasta în scopul 
găsirii unei soluţii satisfăcătoare situaţiei.

4. Dacă situaţia nu a fost rezolvată în mod satisfăcător, Organul poate, dacă este 
cazul, să aplice dispoziţiile articolului 14.

5. În luarea deciziei sale cu privire la aplicarea reducerilor prevăzute la paragraful 
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2 de mai-sus, Organul va ţine cont nu numai de orice împrejurare pertinentă, mai 
ales cele care ar putea da naștere unor probleme legate de trafi cul ilicit vizat de pa-
ragraful 2 de mai-sus, ci și de orice nouă măsură corespunzătoare de control pe care 
Partea în cauză ar putea să o adopte.

ARTICOLUL 22

Dispoziţii speciale aplicabile culturii

1. Dacă situaţia dintr-o ţară sau un teritoriu al unei Părţi este de așa natură în-
cît interzicerea culturii macului opiaceu, a plantei de coca sau a plantei de canabis 
reprezintă, după părerea ei, măsura cea mai potrivită în vederea protejării sănătăţii 
publice și pentru a împiedica stupefi antele să fi e deturnate către trafi cul ilicit, Partea 
interesată va interzice cultura acestora.

2. Partea care a interzis cultura macului opiaceu sau a plantei de canabis va lua 
măsurile corespunzătoare pentru a confi sca plantele cultivate ilicit și pentru a le 
distruge, cu excepţia unor mici cantităţi necesare în scopuri de cercetare știinţifi că.

ARTICOLUL 23

Organisme naţionale ale opiului

1. Orice Parte care autorizează cultura macului opiaceu în vederea producţiei de 
opiu va stabili, dacă nu a făcut-o deja, și va menţine unul sau mai multe organisme 
ale statului (desemnate în continuare în prezentul articol prin termenul “organism”) 
însărcinate cu exercitarea funcţiilor stipulate în prezentul articol.

2. Orice Parte vizată la paragraful precedent va aplica dispoziţiile care urmează 
culturii de mac opiaceu pentru producerea opiului, precum și opiului:

a) Organismul va delimita regiunile și va desemna parcelele de teren pe care cul-
tura macului opiaceu pentru producţia de opiu va fi  autorizată;

b) Cultivatorii titulari ai unei licenţe eliberate de către Organism vor fi  singurii 
autorizaţi de a face aceste culturi;

c) Fiecare licenţă va specifi ca suprafaţa de teren pe care este autorizată această 
cultură;

d) Orice cultivator de mac opiaceu va fi  obligat să livreze Organismului întreaga 
sa recoltă de opiu; Organismul va cumpăra această recoltă și o va lua în posesia sa 
materială, cît mai curînd posibil, dar cel mai tîrziu în termen de patru luni de la 
sfîrșitul recoltării; și

e) Numai Organismul are dreptul, în ceea ce privește opiul, să importe, să expor-
te, să vîndă en gros și să păstreze în stoc, cu excepţia stocurilor deţinute de fabri-
canţii de alcaloizi de opiu, opiu medicinal sau preparate pe bază de opiu. Părţile nu 
sunt obligate să extindă această prevedere asupra opiului medicinal și a preparatelor 
pe bază de opiu.

3. Funcţiile administrative prevăzute la paragraful 2 vor fi  exercitate de un singur 
organism de stat, dacă constituţia Părţii interesate o permite.

ARTICOLUL 24

Restricţii ale producţiei de opiu destinat comerţului internaţional

1. a) Dacă una din Părţi are intenţia de a începe să producă opiu sau să mărească 
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producţia de opiu, ea va ţine cont de cererea mondială de opiu existentă, conform 
evaluărilor publicate de Organ în scopul ca producţia de opiu să nu antreneze o 
supraproducţie de opiu pe plan mondial.

b) Nici o Parte nu va autoriza producţia de opiu sau nu va mări producţia sa de 
opiu dacă, după părerea ei, o astfel de producţie sau mărirea producţiei de pe terito-
riul ei riscă să alimenteze trafi cul ilicit de opiu.

2. a) Sub rezerva dispoziţiilor din paragraful 1, dacă o Parte, care la 1 ianuarie 
1961 nu producea opiu în vederea exportului, dorește să exporte opiul pe care îl 
produce, în cantitate ce nu depășește 5 tone pe an, ea va notifi ca aceasta Organului, 
anexînd la această notifi care informaţii care privesc:

i) controalele în vigoare cerute prin prezenta Convenţie în ceea ce privește pro-
ducţia și exportul de opiu; și

ii) numele ţării sau ţărilor cărora intenţionează să le exporte opiu; și Organul va 
putea fi e să aprobe această notifi care, fi e să recomande Părţii interesate să nu produ-
că opiu pentru export.

b) Dacă o Parte, alta decît o Parte desemnată în paragraful 3 dorește să produ-
că mai mult de 5 tone de opiu destinate exportului pe an, ea va notifi ca aceasta 
Consiliului, anexînd la această notifi care informaţii corespunzătoare, cuprinzînd și:

i) evaluarea cantităţilor care trebuie produse pentru export:
ii) controalele existente sau propuse în ceea ce privește opiul care trebuie produs;
iii) numele ţării sau ţărilor cărora crede că le va exporta acest opiu; și Consiliul va 

putea fi e să aprobe această notifi care, fi e să recomande Părţii interesate să nu produ-
că opiu pentru export.

3. Contrar dispoziţiilor alineatelor a) și b) ale paragrafului 2, o Parte care, în 
timpul celor 10 ani care au precedat imediat data de 1 ianuarie 1961 a exportat opiu 
produs de ea, va putea continua să exporte opiul pe care îl produce.

4.a) Nici o Parte nu va importa opiu din nici o ţară sau teritoriu în afara cazului 
în care opiul este produs pe teritoriul:

i) unei Părţi menţionate în paragraful 3;
ii) unei Părţi care a adresat o notifi care Organului în conformitate cu dispoziţiile 

alineatului a) din paragrafului 2; sau
iii) unei Părţi care a primit aprobarea Consiliului în conformitate cu dispoziţiile 

alineatului b) din paragraful 2.
b) Contrar dispoziţiilor din alineatul a) al prezentului paragraf, o Parte poate să 

importe opiu produs de orice ţară care a produs și a exportat opiu în timpul celor 
10 ani care au precedat data de 1 ianuarie 1961, dacă un organism sau agenţie de 
control naţional a fost stabilit și funcţionează în scopurile defi nite la articolul 23 în 
ţara interesată și dacă aceasta posedă mijloace efi ciente de a face ca opiul pe care îl 
produce să nu alimenteze trafi cul ilegal.

5. Dispoziţiile prezentului articol nu vor împiedica o Parte :
a) să producă opiu în cantitate sufi cientă pentru nevoile ei; sau
b) să exporte opiu confi scat din trafi cul ilicit unei alte părţi, în conformitate cu 

exigenţele prezentei Convenţii.
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ARTICOLUL 25

Controlul paiului de mac

1. O Parte care permite cultura macului opiaceu, în alte scopuri decît producţia 
de opiu, va lua toate măsurile necesare pentru a asigura:

a) ca din aceste capsule de mac să nu fi e produs opiu; și
b) ca fabricarea de stupefi ante din aceste paie de mac să fi e controlată în mod 

satisfăcător.
2. Părţile vor aplica paiului de mac sistemul de certifi cate de import și autorizaţii 

de export prevăzut la paragrafele 4-15 din articolul 31.
3. Părţile vor furniza aceleași statistici în legătură cu importul și exportul paiului 

de mac cum sunt și cele pentru stupefi ante prevăzute în paragrafele 1, d) și 2, b) ale 
articolului 20.

ARTICOLUL 26

Coca și frunzele de coca

1. Dacă o Parte autorizează cultura de coca, ea îi va aplica, la fel ca și pentru 
frunzele de coca, regimul de control prevăzut la articolul 23 pentru macul opiaceu; 
în ceea ce privește alineatul d) al paragrafului 2 din acest articol, obligaţia impusă 
organismului menţionat va fi  numai de a intra în mod material în posesia recoltei, 
cît mai curînd posibil după recoltare.

2. În măsura în care este posibil, Părţile vor proceda la smulgerea tuturor plante-
lor de coca existente în stare sălbatică. Ele vor distruge plantele de coca cultivate în 
mod ilegal.

ARTICOLUL 27 

Dispoziţii suplimentare relative la frunzele de coca

1. Părţile vor putea permite utilizarea frunzelor de coca în vederea preparării unui 
produs aromatic, care nu va trebui să conţină nici un alcaloid și ele vor putea, în 
măsura în care este necesar pentru această utilizare, să permită producţia, importul, 
exportul comerţul și deţinerea acestor frunze.

2. Părţile vor furniza separat evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20) în 
ceea ce privește frunzele de coca destinate preparării unui astfel de produs aromatic: 
Totodată, acest lucru nu se va face dacă aceleași frunze de coca sunt utilizate pentru 
extracţie de alcaloizi, precum și pentru producerea de produse aromatice și dacă 
acest fapt este precizat în evaluări și statistici.

ARTICOLUL 28

Controlul canabisului

1. Dacă o Parte autorizează cultura plantei de canabis în vederea producţiei de ca-
nabis sau a rășinii de canabis , ea îi va aplica regimul de control prevăzut în articolul 
23 în ceea ce privește controlul macului opiaceu.

2. Prezenta Convenţie nu se aplică la cultura plantei de canabis în scopuri exclusiv 
industriale (fi bre și seminţe) sau în scopuri horticole.

3. Părţile vor adopta măsurile care pot fi  necesare în vederea împiedicării abuzului 
cu frunzele plantei de canabis sau a trafi cului ilicit al acestora.
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ARTICOLUL 29

Fabricarea

1. Părţile vor impune ca fabricarea de stupefi ante să se efectueze pe baza unei 
licenţe, în afară de cazul în care această fabricare este efectuată printr-una sau mai 
multe întreprinderi de stat.

2. Părţile:
a) vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor și întreprinderilor care se 

ocupă cu fabricarea stupefi antelor sau care participă la această fabricare;
b) vor supune unui regim de licenţe întreprinderile și localurile în care se poate 

executa fabricarea; și
c) vor cere ca fabricile de stupefi ante titulare ale unei licenţe să solicite permise 

periodice, precizînd categoriile și cantităţile de stupefi ante pe care vor avea dreptul 
să le fabrice. În același timp, nu va fi  necesar un permis periodic pentru preparate.

3. Părţile vor împiedica acumularea, în posesia fabricanţilor de stupefi ante, de 
cantităţi de stupefi ante și paie de mac care le depășesc pe cele necesare funcţionării 
normale a întreprinderii, ţinînd seama de situaţia pieţei.

ARTICOLUL 30

Comerţ și distribuire

1. a) Părţile vor impune ca comerţul și distribuirea stupefi antelor să se efectueze 
pe baza unei licenţe, în afară de cazul în care comerţul sau distribuirea sunt efectu-
ate printr-una sau mai multe întreprinderi de stat.

b) Părţile:
i) vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor și întreprinderilor care 

se ocupă cu comercializarea sau cu distribuirea stupefi antelor sau care participă la 
acestea; și

ii) vor supune unui regim de licenţe întreprinderile și localurile în care se poate 
executa comercializarea și distribuirea. În același timp, nu se va cere neapărat o li-
cenţă pentru preparate.

c) Dispoziţiile alineatelor a) și b) privind regimul de licenţă nu se vor aplica nea-
părat persoanelor autorizate în mod legal să exercite funcţii terapeutice sau știinţifi ce 
și care acţionează în exercitarea acestor funcţii.

2. În afară de acestea, Părţile:
a) Vor împiedica, de asemenea, acumularea în posesia comercianţilor, a distri-

buitorilor, a întreprinderilor de stat sau a persoanelor autorizate vizate mai sus, a 
cantităţilor de stupefi ante și a paiului de mac care le depășesc pe cele necesare func-
ţionării normale a întreprinderii, ţinînd seama de situaţia pieţei;

b) i) Vor impune ca stupefi antele să nu fi e furnizate sau administrate particula-
rilor, decît pe baza unei prescripţii medicale. Această dispoziţie nu este obligatoriu 
să fi e aplicată stupefi antelor pe care particularii le pot obţine în mod legal, utiliza, 
distribui și administra cu ocazia exercitării legale a funcţiilor lor terapeutice; și

ii) Dacă Părţile vor considera aceste măsuri ca fi ind necesare sau de dorit, ele vor 
impune ca reţetele medicale care prescriu stupefi ante din Tabelul I să fi e scrise pe 
formulare ofi ciale care vor fi  furnizate sub formă de carnete cu cotor de către auto-
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rităţile administrative competente sau de către asociaţiile profesionale autorizate.
3. Este de dorit ca Părţile să pretindă ca ofertele scrise sau imprimate de stupe-

fi ante , anunţurile publicitare de orice natură, ca și notele descriptive referitoare la 
stupefi ante și utilizate în scopuri comerciale, ambalajele conţinînd stupefi ante și 
etichetele cu care sunt puse în vînzare stupefi antele, să indice denumirea comună 
internaţională comunicată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

4. Dacă o Parte consideră că o astfel de măsură este necesară și de dorit, ea va 
pretinde ca toate ambalajele conţinînd un stupefi ant să aibă o linie roșie dublă foar-
te vizibilă. Pachetele în care se expediază aceste stupefi ante ambalate nu vor purta 
această linie dublă roșie.

5. Părţile vor impune ca eticheta sub care este pus în vînzare un drog să indice 
nominal stupefi antul sau stupefi antele pe care îl (le) conţine, precum și greutatea 
sau procentajul lor. Obligaţia de a furniza aceste informaţii pe etichetă nu se aplică 
în mod obligatoriu unui stupefi ant eliberat unui particular pe baza unei prescripţii 
magistrale.

6. Dispoziţiile paragrafelor 2 și 5 nu se aplică, în mod obligatoriu, comerţului cu 
amănuntul și nici distribuţiei cu amănuntul a stupefi antelor din Tabelul II.

ARTICOLUL 31

Dispoziţii speciale referitoare la comerţul internaţional

1. Părţile nu vor permite cu știinţa lor exportul de stupefi ante cu destinaţia unei 
ţări sau a unui teritoriu oarecare, dacă acesta nu este:

a) În conformitate cu legile și regulamentele acestei ţări sau acestui teritoriu; și
b) În limitele totalului evaluărilor aferente acestei ţări sau acestui teritoriu, astfel 

cum este defi nit în paragraful 2 al articolului 19, adăugîndu-se cantităţile care tre-
buie să fi e reexportate.

2. Părţile vor exercita în porturile libere și zonele libere aceeași supraveghere și 
același control ca și în orice altă parte a teritoriului lor, fi ind înţeles, totodată, că ele 
vor putea aplica un regim mai sever.

3.a) Părţile vor controla prin intermediul unei licenţe importul și exportul stupe-
fi antelor, în afară de cazurile în care acest import sau export se efectuează printr-una 
sau mai multe întreprinderi de stat.

b) Părţile vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor și întreprinderi-
lor care se ocupă cu un astfel de import sau export sau participă la acestea.

4. a) Fiecare Parte, autorizînd importul sau exportul unui stupefi ant, va pretinde 
obţinerea unei autorizaţii de import sau export distinctă pentru fi ecare import sau 
export, indiferent dacă este vorba de unul sau mai multe stupefi ante;

b) Această autorizaţie va cuprinde numele stupefi antului, denumirea comună in-
ternaţională, dacă aceasta există, cantitatea importată sau exportată, numele și adre-
sele importatorului și exportatorului și va specifi ca perioada în cursul căreia trebuie 
efectuat importul sau exportul;

c) Autorizaţia de export va indica în plus numărul și data certifi catului de import 
(paragraful 5), ca și autoritatea care l-a emis.

d) Autorizaţia de import va putea permite importul în mai multe transporturi.
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5. Înainte de a elibera o autorizaţie de export, Părţile vor cere un certifi cat de 
import, eliberat de autorităţile competente ale ţării sau ale teritoriului importator 
și care va atesta că importul stupefi antului sau stupefi antelor despre care este vorba 
este aprobat și acest certifi cat va fi  prezentat de persoane sau instituţia care cere au-
torizaţia de export. Părţile se vor conforma, pe cît posibil, modelului de certifi cat de 
import aprobat de comisie.

6. O copie a autorizaţiei de export se va anexa la fi ecare transport și guvernul care 
eliberează autorizaţia de export va trimite o copie guvernului ţării sau teritoriului 
importator.

7. a) Dacă importul a fost efectuat sau atunci cînd perioada fi xată pentru import a 
luat sfîrșit, guvernul ţării sau teritoriului importator va retrimite guvernului ţării sau 
teritoriului exportator autorizaţia de export, cu o menţiune specială în acest scop;

b) Menţiunea citată mai sus va preciza cantitatea importată efectiv;
c) Dacă respectiva cantitate efectiv exportată este mai mică decît care este indicată 

în autorizaţia de export, autorităţile competente vor preciza cantitatea efectiv expor-
tată pe autorizaţia de export și pe toate copiile ofi ciale ale acesteia.

8. Exporturile sub formă de trimiteri adresate unei bănci în contul unei persoane 
diferite de aceea al cărui nume fi gurează pe autorizaţia de export, sau la o căsuţă 
poștală vor fi  interzise.

9. Exporturile sub formă de trimiteri adresate unui antrepozit vamal vor fi  inter-
zise, în afară de cazul în care guvernul ţării importatoare a precizat pe certifi catul 
de import prezentat de către persoana sau instituţia care cere autorizaţia de export 
că a aprobat importul transportului în scopul ca acesta să fi e depus într-un antre-
pozit vamal. Într-un asemenea caz autorizaţia de export va preciza că trimiterea se 
efectuează în acest scop. Orice retragere din antrepozitul vamal va fi  condiţionată 
de prezentarea unui permis eliberat de autorităţile de care depinde antrepozitul și, în 
cazul unei trimiteri cu destinaţia în străinătate, el va fi  asimilat cu un export nou în 
sensul prezentei Convenţii.

10. Transporturile de stupefi ante care intră pe teritoriul unei Părţi sau care ies de 
pe acest teritoriu fără a fi  însoţite de o autorizaţie de export vor fi  reţinute de către 
autorităţile competente.

11. O Parte nu va autoriza trecerea în tranzit pe teritoriul său, în direcţia unei alte 
ţări a unui transport oarecare de stupefi ante, fi e că această trimitere se descarcă sau 
nu se descarcă din vehiculul care îl transportă, decît în cazul în care copia autori-
zaţiei de export pentru acest transport este prezentată autorităţilor competenta ale 
ţării respective.

12. Autorităţile competente ale unei ţări sau ale unui teritoriu oarecare, prin care 
trecerea unui transport de stupefi ante a fost autorizată, vor lua toate măsurile ne-
cesare pentru a împiedica schimbarea rutei transportului respectiv spre o altă des-
tinaţie decît cea care fi gurează pe copia autorizaţiei de export anexată la transport, 
în afară de cazul în care guvernul ţării sau teritoriului prin care se efectuează trans-
portul respectiv autorizează această schimbare de rută. Guvernul acestei ţări sau al 
acestui teritoriu va considera toate cererile de schimbare a rutei ca și cum ar fi  vorba 
de un export al ţării sau al teritoriului de tranzit spre ţara sau spre teritoriul noului 
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destinatar. Dacă schimbarea de rută este autorizată, dispoziţiile alineatelor a) și b) 
ale paragrafului 7 se vor aplica, de asemenea, între ţara sau teritoriul de tranzit și ţara 
sau teritoriul de unde a fost exportat iniţial transportul.

13. Nici un transport de stupefi ante, în tranzit sau depus într-un antrepozit va-
mal, nu poate fi  supus nici unei manipulări care ar modifi ca natura acestor stupefi -
ante. Ambalajul nu va putea fi  modifi cat fără autorizaţia autorităţilor competente.

14. Dispoziţiile paragrafelor 11-13, referitoare la tranzitul stupefi antelor pe terito-
riul unei Părţi, nu sunt aplicabile dacă acest transport se execută pe cale aeriană, cu 
condiţia ca aeronava să nu aterizeze în ţara sau teritoriul de tranzit. Dacă aeronava 
aterizează în această ţară sau acest teritoriu, aceste dispoziţii se vor aplica în măsura 
în care circumstanţele o cer.

15. Dispoziţiile prezentului articol nu prejudiciază pe acelea ale oricărui acord in-
ternaţional care limitează controlul care poate fi  exercitat de către orice Parte asupra 
stupefi antelor în tranzit.

16. Nici una din dispoziţiile acestui articol, în afară de paragraful 1 a) și 2, nu se 
vor aplica în mod necesar preparatelor din Tabelul III.

ARTICOLUL 32

Dispoziţii speciale privind transportul stupefi antelor în truse de prim ajutor 
ale navelor sau aeronavelor care efectuează curse internaţionale

1. Transportul internaţional prin nave sau aeronave a cantităţilor limitate de stu-
pefi ante, necesare în timpul călătoriei în vederea acordării primului ajutor și pentru 
cazuri de urgenţă nu va fi  considerat ca un import sau un export, în sensul prezentei 
Convenţii.

2. Ţara de înmatriculare va lua măsurile potrivite în vederea împiedicării între-
buinţării ilegale a stupefi antelor menţionate la paragraful 1 sau în scopul deturnării 
acestora către scopuri ilicite. Comisia va recomanda aceste precauţii, consultîndu-se 
cu organizaţiile internaţionale competente.

3. Stupefi antele transportate pe nave sau aeronave, în conformitate cu dispoziţiile 
paragrafului 1, vor fi  supuse legilor, regulamentelor, permiselor și licenţelor ţării de 
înmatriculare, fără a prejudicia dreptul autorităţilor locale competente de a proceda 
la verifi cări, inspecţii și alte operaţiuni de control la bordul navelor sau aeronavelor. 
Administrarea acestor stupefi ante în caz de urgenţe nu va fi  considerată ca o încăl-
care a dispoziţiilor articolului 30, paragraful 2 b).

ARTICOLUL 33

Deţinerea stupefi antelor

Părţile nu vor permite deţinerea de stupefi ante fără autorizaţie legală.

ARTICOLUL 34

Măsuri de supraveghere și de inspecţie

Părţile vor pretinde:
a) Ca toate persoanele cărora le-au fost eliberate licenţe în aplicarea prezentei 

Convenţii, sau care ocupă posturi de conducere sau de supraveghere într-o între-
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prindere de stat înfi inţată în conformitate cu prezenta Convenţie, să întrunească 
calităţile necesare în vederea aplicării efective și fi dele a dispoziţiilor legilor și regu-
lamentelor întocmite în vederea executării prezentei Convenţii; și

b) Ca autorităţile administrative, fabricanţii, comercianţii, oamenii de știinţă, 
instituţiile știinţifi ce și spitalele ţină registre în care să fi e consemnate cantităţile 
din fi ecare stupefi ant fabricat și fi ecare operaţiune de achiziţionare și de înstrăinare 
a stupefi antelor. Aceste registre vor fi  păstrate o perioadă de timp care nu va fi  mai 
mică de doi ani. În cazul în care sunt utilizate carnete cu cotor (articolul 30 alineatul 
2, b) de reţete medicale, aceste carnete cu cotor, cuprinzînd și cotoarele, vor fi  păstra-
te de asemenea o perioadă de timp care nu va fi  mai mică de doi ani.

ARTICOLUL 35

Lupta împotriva trafi cului ilicit

Ţinînd cont de regimul lor constituţional, juridic și administrativ, Părţile:
a) Vor asigura pe plan naţional o coordonare a acţiunii preventive și represive îm-

potriva trafi cului ilicit; în acest scop, ele vor putea să desemneze un serviciu adecvat 
însărcinat cu această coordonare;

b) Se vor asista reciproc, în mod mutual, în lupta împotriva trafi cului ilicit;
c) Vor coopera strîns între ele și cu organizaţiile internaţionale competente ale că-

ror membrii sunt, în scopul de a duce o luptă coordonată împotriva trafi cului ilicit;
d) Vor veghea ca această cooperare internaţională a serviciilor adecvate să fi e efec-

tuată pe căi rapide;
e) Se vor asigura că, atunci cînd documente ale justiţiei sunt transmise între ţări 

pentru desfășurarea unei acţiuni judiciare, transmiterea se efectuează pe căi rapide, 
pe adresa instanţelor desemnate de către Părţi; această dispoziţie nu aduce atin-
gere dreptului Părţilor de a cere ca documentele de justiţie să fi e trimise pe cale 
diplomatică;

f) Vor furniza Organului și Comisiei, dacă ele consideră potrivit, prin intermediul 
Secretarului general, în afara informaţiilor cerute în virtutea articolului 18, informa-
ţii referitoare la activităţi ilicite constatate în interiorul frontierelor lor și mai ales cele 
referitoare la cultura, producţia, fabricarea, folosirea și trafi cul ilicit de stupefi ante; și

g) Vor furniza informaţiile vizate la paragraful precedent, în măsura posibilului, 
în modul și la datele stabilite de Organ; la rîndul său, la cererea unei Părţi, Organul 
va putea să furnizeze informaţiile sale și să susţină eforturile Părţii în vederea redu-
cerii activităţilor ilicite în materie de stupefi ante în interiorul frontierelor acesteia.

ARTICOLUL 36

Dispoziţii penale

1. a) Sub rezerva dispoziţiilor sale constituţionale, fi ecare parte va adopta măsurile 
necesare astfel încît cultura și producţia, fabricaţia, extracţia, prepararea, deţinerea, 
oferirea, punerea în vînzare, distribuirea, procurarea, vînzarea, livrarea, indiferent 
sub ce formă, mijlocirea, trimiterea, expedierea în tranzit, transportul, importul și 
exportul de stupefi ante care nu sunt conforme dispoziţiilor prezentei Convenţii, sau 
orice alt act care, după părerea Părţii respective, ar fi  contrar dispoziţiilor prezentei 
Convenţii, să constituie infracţiuni pasibile de pedeapsă atunci cînd sunt săvîrșite 
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cu intenţie și pentru ca infracţiunile grave să fi e pasibile de o pedeapsă adecvată, și 
anume pedeapsa cu închisoarea sau alte pedepse privative de libertate.

b) Prin excepţie de la dispoziţiile enunţate la alineatul precedent, atunci cînd aces-
te infracţiuni au fot comise de persoane care utilizează în mod abuziv stupefi ante, 
Părţile vor putea, în loc să le condamne sau să pronunţe împotriva lor o sancţiune 
penală, sau ca pedeapsă complementară la condamnare sau a sancţiunii penale, să su-
pună aceste persoane la măsuri de tratament, educative, de post-cură, de readaptare și 
de reintegrare socială în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 al articolului 38.

2. Sub rezerva dispoziţiilor constituţionale ale fi ecărei părţi, a sistemului său juri-
dic și a legislaţiei sale naţionale,

a) i) fi ecare din infracţiunile enumerate la paragraful 1 va fi  considerată ca o in-
fracţiune distinctă, dacă ea a fost comisă în ţări diferite;

ii) participarea internaţională la oricare dintre infracţiunile amintite, asocierea 
sau înţelegerea în vederea comiterii sau a tentativei de a comite, precum și actele 
preparatorii și operaţiunile fi nanciare îndeplinite în mod intenţionat, relative la in-
fracţiunile despre care este vorba în acest articol, vor constitui infracţiuni pasibile de 
pedepsele prevăzute la paragraful 1;

iii) condamnările pronunţate în străinătate pentru aceste infracţiuni vor fi  luate 
în considerare în scopul stabilirii recidivei; și

iv) infracţiunile grave citate mai sus, fi e că sunt comise de naţionali, fi e de străini, 
vor fi  urmărite de Partea pe teritoriul căreia infracţiunea a fost comisă, sau de Partea 
pe teritoriul căreia se va găsi delincventul, dacă extrădarea sa nu este acceptabilă 
conform legislaţiei Părţii căreia i s-a adresat cererea de extrădare și delincventul nu 
a fost deja pus sub urmărire și judecat.

b) i) Fiecare din infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2, a), ii) din prezentul 
articol este de drept înţeles ca un caz de extrădare în toate tratatele de extrădare în-
cheiate între Părţi. Părţile se angajează să considere aceste infracţiuni ca fi ind cazuri 
de extrădare în toate tratatele de extrădare ce vor fi  încheiate între ele.

ii) Dacă o Parte care condiţionează extrădarea existenţei unui tratat este sesizată cu 
o cerere de extrădare de către o altă Parte cu care nu a încheiat un tratat de extrădare, 
ea are latitudinea de a considera prezenta Convenţie ca o bază juridică pentru extrăda-
re în ceea ce privește infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2, a) ii) din prezentul 
articol. Extrădarea este supusă și altor condiţii prevăzute de dreptul Părţii solicitate.

iii) Părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat vor recunoaș-
te infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2, a), ii) ale prezentului articol ca fi ind 
cazuri de extrădare între ele în condiţiile prevăzute de dreptul Părţii solicitate.

iv) Extrădarea va fi  acordată în conformitate cu legislaţia Părţii căreia i se adresea-
ză cererea de extrădare și, fără a prejudicia dispoziţiile alineatelor b), i), ii) și iii) ale 
prezentului paragraf, sus-numita Parte va avea dreptul de a refuza extrădarea dacă 
autorităţile competente vor considera că infracţiunea nu este sufi cient de gravă.

3) Nici o dispoziţie a prezentului articol nu va aduce atingere dispoziţiilor drep-
tului penal al unei Părţi în materie de jurisdicţie.

4) Dispoziţiile prezentului articol vor fi  limitate în materie de competenţă de către 
legislaţia penală a fi ecăreia dintre Părţi.
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ARTICOLUL 37

Sechestrare și confi scare

Toate stupefi antele, toate substanţele și tot materialul utilizat în vederea comiterii 
oricărei infracţiuni, vizate de către articolul 36 sau destinate comiterii unei astfel de 
infracţiuni, vor putea fi  sechestrate și confi scate.

ARTICOLUL 38

Măsuri împotriva abuzului de stupefi ante

1. Părţile vor lua în considerare cu o atenţie deosebită abuzul de stupefi ante și vor 
lua toate măsurile posibile pentru prevenirea și pentru asigurarea unei prompte de-
pistări, tratament, educaţii, post-cură, readaptare și reintegrare socială a persoanelor 
interesate; ele își vor coordona eforturile în acest scop.

2. Părţile vor favoriza, atît cît este posibil, pregătirea unui personal pentru a asi-
gura tratamentul, post-cura, readaptarea și reintegrarea socială a persoanelor care 
abuzează de stupefi ante.

3. Părţile vor lua toate măsurile posibile pentru a ajuta persoanele care au nevoie 
în exercitarea profesiei lor să acumuleze cunoștinţe despre problemele puse de abu-
zul de stupefi ante și de prevenirea acestuia și ele vor dezvolta de asemenea aceste 
cunoștinţe faţă de marele public, dacă este cazul să se considere că abuzul de aceste 
stupefi ante nu se răspîndește foarte mult.

ARTICOLUL 38 bis

Acorduri care prevăd crearea centrelor regionale

Dacă o Parte estimează că este de dorit, în lupta pe care ea o duce împotriva 
trafi cului ilicit de stupefi ante, și ţinînd cont de regimul său constituţional, juridic și 
administrativ, ea se va strădui, solicitînd dacă ea consideră necesar, avizul tehnic al 
Organului sau al instituţiilor specializate, să se încheie, consultîndu-se cu alte Părţi 
interesate din acea regiune, acorduri care să prevadă crearea de centre regionale de 
cercetare știinţifi că și de educaţie în vederea rezolvării problemelor ce decurg din 
folosirea și din trafi cul ilicit de stupefi ante.

ARTICOLUL 39

Aplicarea de măsuri naţionale de control mai severe decît cele cerute prin 
prezenta Convenţie

Făcînd abstracţie de orice dispoziţie a prezentei Convenţii, nici o parte nu va fi  
considerată ca împiedicată să adopte măsuri de control, mai stricte sau mai severe, 
decît cele care sunt prevăzute prin prezenta Convenţie, și mai ales să ceară ca pre-
paratele din Tabelul III sau stupefi antele din Tabelul II să fi e supuse măsurilor de 
control aplicabile stupefi antelor din Tabelul I, sau unora dintre ele, dacă o socotește 
necesar sau oportun pentru protecţia sănătăţii publice.
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ARTICOLUL 40

Limbile convenţiei și procedura de semnare, de ratifi care și de aderare

1) Prezenta Convenţie, al cărei text în engleză, chineză, spaniolă, franceză și rusă 
au valabilitate egală va fi  deschisă pînă la 1 august 1961 în vederea semnării ei de 
către toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, de către toate statele 
nemembre care sunt Părţi ale Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie, sau mem-
bre ale unei instituţii specializate ale Naţiunilor Unite și de asemenea oricărui Stat 
pe care Consiliul îl poate invita să devină Parte.

2) Prezenta Convenţie este supusă ratifi cării. Instrumentele de ratifi care vor fi  
depuse la Secretarul general.

3. Prezenta Convenţie va fi  deschisă aderării statelor vizate la paragraful 1 după 
data de 1 august 1961. Instrumentele de aderare vor fi  depuse la Secretarul general.

ARTICOLUL 41

Intrarea în vigoare

1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare la expirarea celei de-a treizecia zi care va 
urma datei depunerii celui de-al patruzecilea instrument de ratifi care sau de aderare, 
în conformitate cu articolul 40.

2) Pentru orice alt Stat, care va depune un instrument de ratifi care sau de aderare 
după data depunerii celui de-al patruzecilea instrument amintit, prezenta Convenţie 
va intra în vigoare la expirarea celei de-a treizecia zi care va urma datei depunerii de 
către acest Stat a instrumentului său de ratifi care sau de aderare.

ARTICOLUL 42

Aplicare teritorială

Prezenta Convenţie se va aplica tuturor teritoriilor nemetropolitane, pe care o 
Parte le reprezintă pe plan internaţional, în afară de cazul în care consimţămîntul 
prealabil al unui astfel de teritoriu este necesar, fi e în virtutea constituţiei Părţii sau 
a teritoriului interesat, fi e prin tradiţie. În acest caz, Partea va depune eforturi de a 
obţine, în cel mai scurt timp, consimţămîntul necesar al teritoriului și, dacă acest 
consimţămînt a fost obţinut, ea va notifi ca aceasta Secretarului general. Prezenta 
Convenţie se va aplica teritoriului sau teritoriului desemnat prin notifi care, de la data 
primirii acesteia din urmă, de către Secretarului general. În cazul în care consimţă-
mîntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu este necesar, Partea interesată va 
declara în momentul semnării, al ratifi cării sau aderării la ce teritoriu sau teritorii 
nemetropolitane se aplică prezenta Convenţie.

ARTICOLUL 43

Teritorii în sensul articolelor 19, 20, 21 și 31

1) Orice Parte poate notifi ca Secretarului general că în sensul articolelor 19, 20, 
21 și 31 unul din teritoriile sale este divizat în două sau mai multe teritorii sau că 
două sau mai multe teritorii ale sale sunt grupate într-unul singur.

2) Două sau mai multe Părţi pot notifi ca Secretarului general că, drept urmare 
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a instituirii între ele a uniunii vamale, aceste Părţi constituie un singur teritoriu, în 
sensul articolelor 19, 20, 21 și 31.

3) Toate notifi cările făcute în virtutea paragrafelor 1 sau 2 de mai sus, vor intra 
în vigoare la 1 ianuarie al anului care va urma aceluia în care s-a făcut notifi carea 
amintită.

ARTICOLUL 44

Abrogarea tratatelor internaţionale anterioare

1) De la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, dispoziţiile sale vor abroga și 
înlocui, între Părţi, dispoziţiile tratatelor care urmează:

a) Convenţia internaţională a opiului, semnată la Haga, la 23 ianuarie 1912;
b) Acordul privind fabricarea, comerţul interior și întrebuinţarea opiului prepa-

rat, semnat la Geneva, la 11 februarie 1925;
c) Convenţia internaţională a opiului, semnată la Geneva, la 19 februarie 1925;
d) Convenţia pentru limitarea fabricării și pentru reglementarea distribuirii stu-

pefi antelor, semnată la Geneva, la 13 iulie 1931;
e) Acordul pentru controlul consumului de opiu pentru fumat în Extremul 

Orient, semnat la Bangkok, la 27 noiembrie 1931;
f) Protocolul semnat la Lake Success la 11 decembrie 1946, amendînd Acordurile, 

Convenţiile și Protocoalele asupra stupefi antelor încheiate la Haga, la 23 ianuarie 
1912, la Geneva, la 11 februarie 1925, la 19 februarie 1925 și la 13 iulie 1931, la 
Bangkok, la 27 noiembrie 1931 și la Geneva la 26 iunie 1936, în afară de ceea ce 
privește efectele lor asupra ultimei din aceste Convenţii;

g) Convenţiile și acordurile vizate în alineatele a) pînă la e), după cum au fost 
amendate prin Protocolul din 1946 vizat la aliniatul f);

h) Protocolul semnat la Paris la 19 noiembrie 1948, trecînd sub controlul inter-
naţional anumite droguri, care nu sunt vizate prin Convenţia din 13 iulie 1931, în 
vederea limitării fabricării și reglementării distribuirii de stupefi ante, amendat prin 
Protocolul semnat la Lake Success, la 11 decembrie 1946;

i) Protocolul vizînd limitarea și reglementarea culturii de mac, precum și produc-
ţia, comerţul internaţional, comerţul en gros și întrebuinţarea opiului, semnat la 
New York, la 23 iunie 1953, dacă acest Protocol intră în vigoare.

2) De la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, articolului 9 al Convenţiei 
pentru reprimarea trafi cului ilicit al drogurilor dăunătoare, semnată la Geneva, la 
26 iunie 1936, va fi  între Părţile Convenţiei amintite, care sunt de asemenea Părţi ale 
prezentei Convenţii, abrogat și înlocuit prin alineatul b din paragraful 2 al articolu-
lui 36 al prezentei Convenţii; totodată o astfel de Parte va putea, după ce a informat 
Secretarul general, să menţină în vigoare articolul 9 amintit.

ARTICOLUL 45

Dispoziţii tranzitorii

1) Funcţiile Organului, a cărui creare este prevăzută la articolul 9, vor fi , înce-
pînd de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii (articolul 41 paragraful 1), 
exercitate în mod provizoriu, în raport cu natura lor, de către Comitetul Central 
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Permanent creat în vederea executării dispoziţiilor Capitolului VI al Convenţiei 
menţionate în alineatul c) al articolului 44, astfel cum a fost modifi cat, și de către 
Organul de control, creat în executarea dispoziţiilor Capitolul II al Convenţiei men-
ţionată la alineatul d) al articolului 44, astfel cum a fost modifi cat.

2) Consiliul va fi xa data la care noul Organ menţionat în articolul 9 va intra în 
funcţiune. La această dată, Organul amintit își va asuma atribuţiile Comitetului 
Central Permanent și pe acelea ale Organului de control, menţionate în paragraful 
1, privind statele care sunt Părţi ale tratatelor enumerate în articolul 44 și care nu 
sunt Părţi ale prezentei Convenţii.

ARTICOLUL 46

Denunţarea

1) La expirarea unei perioade de doi ani, socotită de la data intrării în vigoare a 
prezentei Convenţii (articolul 41, paragraful 1), orice Parte va putea, în numele ei, 
sau în numele unui teritoriu pe care îl reprezintă pe plan internaţional și care și-a 
retras consimţămîntul dat în virtutea articolului 42, să denunţe prezenta Convenţie, 
depunînd un instrument în acest sens pe lîngă Secretarul general.

2) Dacă Secretarul general primește denunţarea înainte de 1 iulie sau la această 
dată, ea va intra în vigoare la 1 ianuarie al anului următor; dacă denunţarea este 
primită după 1 iulie, ea va intra în vigoare ca și cum ar fi  fost primită anul următor, 
înainte de 1 iulie sau la acea dată.

3) Prezenta Convenţie va expira dacă, urmare a denunţărilor notifi cate în confor-
mitate cu dispoziţiile paragrafului 1, condiţiile intrării sale în vigoare prevăzute la 
paragraful 1 din articolul 41, încetează de a mai fi  îndeplinite.

ARTICOLUL 47

Amendamente

1) Orice Parte va putea propune un amendament la prezenta Convenţie. Textul 
amendamentului amintit și motivele care le-au determinat vor fi  comunicate 
Secretarului general, care le comunică Părţilor și Consiliului. Consiliul va putea 
decide fi e:

a) convocarea unei conferinţe în conformitate cu paragraful 4 din articolul 62 al 
Cartei Naţiunilor Unite, în vederea studierii amendamentului propus; fi e

b) să întrebe Părţile dacă ele acceptă amendamentul propus și de asemenea să le roa-
ge să prezinte Consiliului eventualele lor observaţii în legătură cu această propunere.

2) Dacă un proiect de amendament distribuit în conformitate cu paragraful 1 b) 
din prezentul articol, n-a fost respins de către nici o Parte în cele 18 luni care urmează 
comunicării sale, el va intra imediat în vigoare. Dacă totuși amendamentul este respins 
de către o Parte, Consiliul va putea decide, ţinînd seama de observaţiile Părţilor, dacă 
este cazul de a convoca o conferinţă însărcinată să studieze amendamentul amintit.

ARTICOLUL 48

Diferende

1) Dacă apare între două sau mai multe Părţi un diferend privind interpretarea 
sau aplicarea prezentei Convenţii, Părţile amintite se vor consulta în vederea reglării 
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acestui diferend pe calea negocierii, anchetei, a medierii, a concilierii, a arbitrajelor, 
a recurgerii la organisme regionale, pe cale judiciară sau printr-un alt mijloc pașnic 
la alegerea lor.

2) Orice diferend de acest gen care nu a fost reglementat prin mijloacele prevăzute 
în paragraful 1, va fi  supus Curţii Internaţionale de Justiţie.

ARTICOLUL 49

Rezerve tranzitorii

1) O Parte poate, în momentul semnării, al ratifi cării sau al aderării, să-și rezerve 
dreptul de a autoriza temporar, într-unul din teritoriile sale:

a) întrebuinţarea opiului în scopuri cvasi-medicale;
b) întrebuinţarea opiului pentru fumat;
c) masticarea frunzelor de coca;
d) întrebuinţarea plantei de canabis, a rășinii de canabis, a extractelor și tincturi-

lor de canabis, în scopuri ne-medicale; și
e) producţia, fabricarea și comerţul stupefi antelor vizate în alineatele a) pînă la d), 

în scopurile menţionate în alineatele amintite.
2) Rezervele făcute în virtutea paragrafului 1 sunt supuse următoarelor restricţii:
a) activităţile menţionate în paragraful 1 nu vor putea fi  autorizate, decît în mă-

sura în care erau tradiţionale pe teritoriile pentru care s-a făcut rezerva și erau auto-
rizate acolo la 1 ianuarie 1961;

b) nici un export de stupefi ante vizate la paragraful 1, în scopurile menţionate în 
paragraful amintit, nu va putea fi  autorizat cu destinaţia unui stat care nu este parte 
sau unui teritoriu la care nu se aplică prezenta Convenţie, în termenii articolului 42;

c) vor putea fi  autorizate să fumeze opiu numai persoanele înmatriculate în acest 
scop înainte de 1 ianuarie 1964 de către autorităţile competente;

d) întrebuinţarea opiului în scopuri cvasi-medicale va trebui să fi e abolită într-un 
termen de 15 ani, socotiţi de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, după cum 
este prevăzut în paragraful 1 din articolul 41;

e) masticarea frunzelor de coca va trebui să fi e abolită într-un termen de 25 de 
ani, socotiţi de la intrarea în vigoare a acestei Convenţii, după cum este prevăzut în 
paragraful 1 din articolul 41;

f) întrebuinţarea canabisului, în alte scopuri decît cele medicale și știinţifi ce, va 
trebui să înceteze cît mai curînd posibil, dar în orice caz într-un termen de 25 de 
ani, socotiţi de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, după cum este prevăzut 
în paragraful 1 din articolul 41;

g) producţia, fabricarea și comerţul cu stupefi antele vizate în paragraful 1, pentru 
întrebuinţările menţionate în paragraful amintit, vor trebui să fi e reduse și în cele 
din urmă suprimate, o dată cu acele întrebuinţări.

3) Orice Parte, care face o rezervă în virtutea paragrafului 1, va trebui:
a) să includă în raportul anual, pe care îl va adresa Secretarului general, în con-

formitate cu alineatul a) din paragraful 1 al articolului 18, o expunere a progreselor 
obţinute în cursul anului precedent, în vederea efi cacităţii abolirii folosirii, a produc-
ţiei, a fabricării sau a comerţului, vizat în paragraful 1; și
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b) să furnizeze Organului evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20) sepa-
rate pentru activităţile în legătură cu care se va face o rezervă, în modul și sub forma 
prescrisă de către Organ.

4) a) Dacă o Parte, care face o rezervă în virtutea paragrafului 1, nu predă:
i) raportul menţionat în alineatul a) din paragraful 3 în cele 6 luni care urmează 

după sfîrșitul anului la care se referă informaţiile pe care le conţine;
ii) evaluările menţionate în alineatul b) din paragraful 3, în cele 3 luni care ur-

mează datei fi xate în această privinţă de către Organ, în conformitate cu paragraful 
1 al articolului 12;

iii) statisticile menţionate în alineatul b) din paragraful 3 în cele 3 luni care ur-
mează datei la care trebuie să fi e predate, în conformitate cu paragraful 2 al artico-
lului 20;

Organul sau Secretarul general, după caz, vor face Părţii în cauză o notifi care, 
arătîndu-i întîrzierea sa și o vor soma să furnizeze aceste informaţii într-un răstimp 
de 3 luni, socotit de la primirea acestei notifi cări.

b) Dacă o Parte nu se conformează, în perioada de timp indicată mai sus, cu 
cererea Organului sau a Secretarului general, rezerva respectivă, făcută în virtutea 
paragrafului 1, va înceta de a fi  în vigoare.

5) Statul care va face rezerve va putea în orice moment, pe calea unei notifi cări 
scrise, să retragă rezervele sale, în parte sau în totalitate.

ARTICOLUL 50

Alte rezerve

1) Nu este autorizată nici o altă rezervă, în afară de rezervele făcute în conformi-
tate cu articolul 49 sau cu paragrafele următoare.

2) Orice Stat poate, în momentul semnării, al ratifi cării sau al aderării, să facă 
rezerve asupra dispoziţiilor următoare ale prezentei Convenţii: paragrafele 2 și 3 ale 
articolului 12; paragraful 2 al articolului 13; paragrafele 1 și 2 ale articolului 14; 
alineatul b) din paragraful 1 al articolului 31; și articolul 48.

3) Orice Stat care dorește să devină Parte a Convenţiei și care dorește să fi e autori-
zat să facă alte rezerve decît cele care au fost enumerate în paragraful 2 al prezentului 
articol sau în articolul 49, poate să avizeze Secretarul general despre această inten-
ţie. În afară de cazul că la expirarea celor douăsprezece luni de la data comunicării 
rezervei respective de către Secretarul general, o treime din statele care au ratifi cat 
Convenţia sau care au aderat la aceasta înaintea sfîrșitului perioadei amintite n-au 
avut obiecţiuni împotriva ei, ea va fi  considerată ca autorizată, stabilindu-se, în ace-
lași timp, că toate statele care vor ridica obiecţiuni împotriva acestei rezerve, nu-și 
vor asuma în privinţa statului care a formulat-o obligaţia juridică care decurge din 
prezenta Convenţie asupra căreia se referă rezerva.

4) Statul care va face rezerve va putea în orice moment, pe calea unei notifi cări 
scrise să-și retragă rezervele în parte sau în totalitate.
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ARTICOLUL 51

Notifi cări

Secretarul general va notifi ca, în legătură cu toate statele menţionate în paragraful 
1 al articolului 40:

a) semnăturile, ratifi cările sau adeziunile, în conformitate cu articolul 40;
b) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare, în conformitate cu articolul 41;
c) denunţările, în conformitate cu articolul 46; și
d) declaraţiile şi notifi cările, în conformitate cu articolele 42, 43, 47, 49 şi 50.
Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod legal, au semnat prezenta Convenţie, 

în numele guvernelor lor respective.
Întocmită la New York, la 31 martie 1961, într-un singur exemplar, care va fi  

păstrat în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale cărei copii certifi cate vor fi  
trimise tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi celorlalte state 
vizate în paragraful 1 al articolului 40.

TABELE

Lista stupefi antelor incluse în Tabelul I

ACETORFINĂ (acetil-O3-(hidroxi-1( R ) metil-1 butil)-7?metil-O6 endoete-
nol,6, 14 dihidro-7,8 morfi nă);

ACETILMETHADOL (acetoxi-3 dimetilamino-6 difenil-4,4 heptan);
ALLYLPRODINA (allyl-3 metil-1-4 propionoxi-4 piperidină);
ALFACETILMETADOL (alfa-acetoxi-3 dimetilamino-6 difenil-4,4 heptan);
ALFAMEPRODINA (alfa-etil-3 metil-1 fenil-4 propionoxi-4 piperidină);
ALFAMETADOL (alfa-dimetilamino-6 difenil-4,4 heptanol-3);
ALFAPRODINA (alfa-dimetil-1,3 fenil-4 propionoxi-4 piperidină);
ANILERIDINA (ester etilic al acidului para-aminofenetil-4 piperidină 

carboxilică-4);
BENZETIDINA (ester etilic al acidului (benziloxi-2 etil)-1 fenil-4 piperidină 

carboxilică-4);
BENZILMORFINA (benzil-3 morfi nă)
BETACETILMETADOL (beta-acetoxi-3 dimetilamino-6 difenil-4,4 heptan)
BETAMEPRODINA (beta-etil-3 metil-1 fenil-4 propionoxi-4 piperidină)
BETAMETADOL (beta-dimetilamino-6 difenil-4, 4 heptanol-3)
BETAPRODINA (beta-dimetil-1, 3 fenil-4 propionoxi-4 piperidină)
BEZITRAMIDA ((ciano-3difenilpropil-3,3)-1 (oxo-2 propionil-3 benzimidazo-

linil-1)-4 piperidină
BUTIRAT DE DIOXAFETIL (morfolino-4 difenil-2,2 butirat de etil)
CANABIS, RĂȘINĂ DE CANABIS, EXTRACT ȘI TINCTURĂ DE 

CANABIS
CETOBEMIDONA (mata-hidroxifenil-4 metil-1 propionil-4 piperidină)
CLONITAZENA (para-clorobenzil-2 dietilaminoetil-1 nitro-5 benzimidazol)
COCA, FRUNZE
COCAINA (ester metilic al benzoilecgoninei)
CODOXINA (dihidrocodeinona carboximetiloximă-6)
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CONCENTRAT DE PAI DE MAC (materie obţinută atunci cînd paiul de mac 
a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor săi și această materie este 
comercializată)

DEZOMORFINA (dihidrodezoximorfi na)
DEXTROMORAMIDA [(+)[metil-2 oxo-4 difenil3,3 (pirolidinil-1)-4 butil]-4 

morfi lină
DIAMPROMIDA (-[(metilfenetilamino)-2 propil] propionanilidă)
DIETILTIAMBUTENA (dietilamino-3 di-(tienil-2’)-1, 1 butenă-1)
DIFENOXINA (acidul (ciano-3 difenil-3, 3 propil (-1 fenil-4 

piperidină-carboxilică-4)
DIHIDROMORFINA
DIMENOXADOL (dimetilaminoetil-2 etoxi-1 difenil-1, 1 acetat)
DIMEFEPTANOL (dimetilamino-6 difenil-4, 4 heptanol-3)
DIMETILTIAMBUTENA (dimetilamino-3 di-(tienil-2’)-1, 1 butenă-1)
DIFENOXILAT (ester etilic al acidului (ciano-3 difenil-3, 3 propil)-1 fenil-4 pi-

peridină carboxilică-4)
DIFENOXILAT (ester etilic al acidului (ciano-3 difenil-3, 3 propil (-1 fenil-4 

piperidină-carboxilică-4)
DIPIPANOL (difenil-4, 4 piperidină-6 heptanon-3)
DROTEBANOL (hidroxi-14 dihidro tebainol 6 ? eter metilic-4)
ECGONINA, eterii ei și derivaţii care pot fi  transformaţi în ecgonină și cocaină
ETILMETILTIAMBUTENA (etilmetil amino-3 di-(tienil-2’)-1, 1 butenă-1
ETONITAZENA [( dietilaminoetil)-1 para-etoxibenzil-2 nitro-5 benzimidazol]
ETORFINA ([ hidroxi-1 ( R ) metil-1 butil]-7 ? metil-06 endoeteno-6, 14 dihi-

dro-7, 8 morfi nă)
ETOXERIDINA (ester etilic al acidului [( hidroxi-2 etoxi)-2 etil]-1 fenil-4 pipe-

ridină carboxilică-4)
FENTANIL (fenetil-1 N-propionilanilino-4 piperidină)
FURETIDINA (ester etilic al acidului (tetrahidrofurfuriloxietil-2)-1 fenil-4 pi-

peridină carboxilică-4)
HEROINA (diacetilmorfi nă)
HIDROCODONA (dihidrocodeinonă)
HIDROMORFINOL ( hidroxi-14 dihidromorfi nă)
HIDROMORFONA (dihidromorfi nonă)
HIDROXIPETIDINA (ester etilic al acidului meta-hidroxifenil-4 metil-1 pipe-

ridină carboxilică-4)
ISOMETADONA (dimetilamino-6 metil-5 difenil-4, 4 hexanonă-3)
LEVOMETORFANA? [(-)-metoxi-3 N-metilmorfi nana]
LEVOMORAMIDA [(-)-[metil-2 oxo-4 difenil-3, 3 (pirolidinil-1)-4 butil]-4 

morfolina]
LEVOFENACILMORFAN [(-)hidroxi-3 N-fenacilmorfi nana]
LEVORFANOL* [(-)hidroxi-3 N-metilmorfi nana]
METAZOCINA (hidroxi-2’ trimetil-2,5,9 benzomorfana-6,7)
METADONA (dimetilamino-6 difenil-4, 4 heptanonă-3)
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METADONA, intermediar al (ciano-4 dimetilamino-2 difenil-4,4 butană)
METILDEZORFINA (metil-6 delta 6-dezoximorfi nă)
METILDIHIDROMORFINA (metil-6 dihidromorfi nă)
METOPON (metil-5 dihidromorfi nonă)
MORAMIDA, intermediar al acidului (metil-2-morfolino-3 difenil-1,1 propan 

carboxilic-4)
MORFERIDINA (ester etilic al acidului (morfolino-2 etil)-1 fenil-4 piperidină 

carboxilică-4)
MORFINA
MORFINA METOBROMIDA și alţi derivaţi morfi nici ai azotului pentavalent
N-OXIMORFINA
MIROFINA (miristilbenzilmorfi nă)
NICOMORFINA (dinicotinil-3,6 morfi nă)
NORACIMETADOL (( ?)-alfa-acetoxi-3 metilamino-6 difenil-4,4 heptan)
NORLEVORFANOL [(-)hidroxi-3 morfi nană]
NORMETADONA (dimetilamino-6 difenil-4, 4 hexanonă-3)
NORMORFINA (demetilmorfi nă)
NORPIPANONA (difenil-4, 4 piperidino-6 hexanonă-3)
OPIUM
OXICODONA (hidroxi-14 dihidrocodeinonă)
OXIMORFONA (hidroxi-14 dihidromorfi nonă)
PETIDINA (ester etilic al acidului metil-1 fenil-4 piperidină carboxilică-4)
PETIDINA, intermediar A al (ciano-4 metil-1 fenil-4 piperidină sau metil-1 fe-

nil-4 ciano-4 piperidină)
PETIDINA, intermediar B al (ester etilic al acidului fenil-4 piperidină 

carboxilică-4)
PETIDINA, intermediar C al (acidului metil-1 fenil-4 piperidină carboxilică-4)
FENADOXONA (morfolino-6 difenil-4, 4 heptanonă-3)
FENAMPROMIDA (N-(metil-1 piperidino-2 etil) propionanilidă)
FENAZOCINA (hidroxi-2’ dimetil-5,9 fenetil-2 benzomorfana-6,7)
FENOMORFANA )hidroxi-3 N-fenetilmorfi nană)
FENOPERIDINA (ester etilic al acidului (hidroxi-3 fenil-3 propil)-1 fenil-4 pi-

peridină carboxilică-4)
PIMINODINA (ester etilic al acidului fenil-4 (fenilamino-3 propil)-1 piperidină 

carboxilică-4)
PIRITRAMIDA (amidă a acidului (ciano-3 difenilpropil-3,3)-1 (piperidino-1)-4 

piperidină carboxilică-4)
PROHEPTAZINA (dimetil-1,3 fenil-4 propionoxi-4 azacicloheptan)
PROPERIDINA (ester isopropilic al acidului metil-1 fenil-4 piperidină 

carboxilică-4)
RACEMETORFANA [(?)-metoxi-3 N-metilmorfi nană)]
RACEMORAMIDA [(?)-[metil-2 oxo-4 difenil-3,3 (pirolidinil-1)-4 butil]-4 

morfolină]
RACEMORFANA [(?)-hidroxi-3 N-metilmorfi nană)]
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TEBACONA (acetildihidrocodeinonă)
TEBAINA
TRIMEPERIDINA (trimetil-1,2,5 fenil-4 propionoxi-4 piperidină; și
Izomerii stupefi antelor înscrise în acest Tabel, în afara excepţiilor exprese, în toa-

te cazurile în care acești izomeri pot exista în conformitate cu denumirea chimică 
specifi cată;

Esterii și eterii stupefi antelor înscrise în acest Tabel, cu excepţia situaţiilor în care 
fi gurează într-un alt table, în toate cazurile în care acești esteri și eteri pot exista;

Sărurile stupefi antelor înscrise în acest Tabel, inclusiv sărurile esterilor, eterilor și 
izomerilor prevăzuţi mai sus, în toate cazurile în care aceste săruri pot exista.

Lista stupefi antelor incluse în Tabelul II

ACETILDIHIDROCODEINA
CODEINA (3-metilmorfi nă)
DIHIDROCODEINA
ETILMORFINA (3-etilmorfi nă)
NICOCODINA (6-nicotinilcodeină sau ester (acid piridină carboxilică-3)-6 de 

codeină)
NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeină sau ester nicotinic al 

dihidrocodeinei)
NORCODEINA (N-demetilcodeină)
FOLCODINA (morfoliniletilmorfi nă) și
PROPIRAM (N-(metil-1 piperidino-2 etil) N-(piridil-2) propionamidă)
Izomerii stupefi antelor înscrise în acest Tabel, în afara excepţiilor exprese, în toa-

te cazurile în care acești izomeri pot exista în conformitate cu denumirea chimică 
specifi cată;

Sărurile stupefi antelor înscrise în acest Tabel, inclusiv sărurile izomerilor lor pre-
văzuţi mai sus, în toate cazurile în care aceste săruri pot exista.

Lista preparatelor incluse în Tabelul III

1. Preparate din următoarele stupefi ante:
ACETILDIHIDROCODEINA
CODEINA
DIHIDROCODEINA
ETILMORFINA
NICODICODINA
NORCODEINA și
FOLCODINA,
Atunci cînd aceste preparate conţin unul sau mai multe alte componente şi can-

titatea de stupefi ante nu depăşeşte 100 miligrame pe unitate de doză şi concentraţia 
nu depăşeşte 2,5 % în preparatele în formă nedivizată.

2. Preparatele pe bază de propiram care nu conţin mai mult de 100 miligrame de 
propiram pe unitate de administrare şi sunt amestecate cu o cantitate cel puţin egală 
de metilceluloză.

3. Preparatele de cocaină care însumează maxim 0,1 % cocaină calculată în 
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cocaină de bază şi preparatele cu opiu sau morfi nă care conţin maxim 0,2% de 
morfi nă calculată în morfi nă de bază anhidră, care conţin unul sau mai multe alte 
componente şi cu condiţia ca stupefi antul să nu poată fi  recuperat prin mijloace 
uşor de procurat sau într-o proporţie care să constituie un pericol pentru sănătatea 
publică.

4. Preparatele de difenoxină conţinînd, pe unitate de administrare, maxim 0,5 
miligrame de difenoxină şi o cantitate de sulfat de atropină egală cu 5% maxim faţă 
de cantitatea de difenoxină.

5. Preparatele de difenoxilat, o unitate de administrare conţinînd maxim 2,5 
miligrame de difenixilat calculat pe baza şi la minimul unei cantităţi de sulfat de 
atropină egală cu 1 % la doza de defenoxilat.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositur
10% pudră de opiu
10% pudră de răşină de ipecacuanha, bine amestecate cu
80% dintr-un alt component pulverulent care nu este stupefi ant
7. Preparatele care corespund uneia din formulele enumerate în prezentul Tabel şi 

amestecuri ale acestora cu orice substanţă care nu conţine stupefi ante.

Lista stupefi antelor incluse în Tabelul IV

ACETORFINA (acetil-O3 [hidroxi-1 ( R ) metil-1 butil]-7 ? metil- O6 endoete-
no-6, 14 dihidro-7,8 morfi nă)

CANABIS ŞI RĂŞINA DE CANABIS
DESOMORFINA (dihidrodezoximorfi na)
ETORFINA ([hidroxi-1 ( R ) metil-1 butil]-7 ? metil- O6 endoeteno-6, 14 dihi-

dro-7,8 morfi nă)
HEROINA (diacetilmorfi na)
CETOBEMIDON (meta-hidroxifenil-4 metil-1 propionil-4 piperidină)
Sărurile stupefi antelor înscrise în prezentul Tabel, în toate cazurile în care aceste 

săruri pot exista.

PROTOCOLUL

PRIVIND MODIFICAREA CONVENŢIEI UNICE
ASUPRA STUPEFIANTELOR***

PREAMBUL

Părţile la prezentul protocol, avînd în vedere prevederile Convenţiei unice asupra 
stupefi antelor din 1961, încheiată la New York la 30 martie 1961 (denumită în con-
tinuare Convenţia unică), dorind să modifi ce Convenţia unică, au căzut de acord 
asupra următoarelor:

*** Protocolul de modifi care a Convenţii unice asupra stupefi antelor, a fost adoptat la Geneva la 
25 martie 1972. Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.252-XIII din 3 
noiembrie 1994. Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 16 din 1 decembrie 1994. În vigoare pentru 
Republica Moldova din 1 decembrie 1994. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 
1999, Vol. 8, p.128. 
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Articolul 1

Amendamente la articolul 2 paragrafele 4, 6 și 7 din Convenţia unică 
Articolul 2 paragrafele 4, 6 și 7 din convenţia unică vor fi  modifi cate după 

cum urmează:

4. preparatele din tabelul III sunt supuse acelorași măsuri decontrol ca și prepa-
ratele conţinînd stupefi antele din tabelul II.Totodată, articolul 31 paragrafele 1 b) și 
3-15 și, în ceea ce privește cumpărarea și distribuirea lor cu amănuntul, articolul 34 
alineatul b)nu trebuie să se aplice, iar pentru evaluări (articolul 19) și statistici (arti-
colul 20) informaţiile necesare vor fi  restrînse la cantităţile de stupefi ante folosite la 
fabricarea unor asemenea preparate.

6. Pe lîngă măsurile de control aplicabile tuturor stupefi antelor din tabelul I, 
opiul este supus prevederilor articolului 19 paragraful 1 alineatul f) și articolelor 21 
bis, 23 și 24, frunzele de coca prevederilor articolelor 26 și 27, iar canabis prevede-
rilor articolului28.

7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac și frunzele de canabis sunt 
supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, înarticolul 19 paragraful 1 aline-
atul e), articolul 20 paragraful 1 alineatul g), articolul 21 bis și în articolele 22-24; 
22, 26 și 27; 22și 28; 25 și 28.”

Articolul 2

Amendamente la titlul articolului 9 al convenţiei unice și la paragraful 1 și 
inserarea unor noi paragrafe 4 și 5

Titlul articolului 9 din convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„Componenţa și atribuţiile Organului”
Articolul 9 paragraful 1 din Convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„1. Organul va fi  alcătuit din treisprezece membri, care trebuie aleși de consiliu 

după cum urmează:
a) trei membri avînd o experienţă medicală, de farmacologie sau de farmacie 

și aleși de pe o listă de cel puţin cinci persoane desemnate de către Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii; și

b) zece membri aleși de pe o listă de persoane desemnate de către membrii orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite și de către părţile care nu sunt membre.” Noile paragrafe 4 
și 5 de mai jos vor fi  inserate după paragraful 3 al articolului 9 din Convenţia unică. 
„4. Organul, în colaborare cu guvernele și în funcţie de stipulaţiile prezentei conven-
ţii, se va strădui să limiteze cultivarea, producerea, fabricarea și utilizarea stupefi an-
telor la o cantitate adecvată necesară pentru scopuri medicale și știinţifi ce, să asigure 
disponibilitatea lor pentru asemenea scopuri și să împiedice cultivarea, producţia și 
fabricarea ilicită, precum și trafi cul ilicit și întrebuinţarea ilicită a stupefi antelor. 5. 
Măsurile luate de Organ în baza prezentei Convenţii vor corespunde intenţiei de a 
promova cooperarea guvernelor cu Organul, de a face posibil un dialog permanent 
între guverne și Organ, astfel încît să ajute și să înlesnească acţiuni efi ciente ale gu-
vernelor în scopul atingerii ţelurilor prezentei Convenţii.”
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Articolul 3

Amendamente la articolul 10 paragrafele 1 și 4 din Convenţia unică

Articolul 10 paragrafele 1 și 4 din convenţia unică vor fi  modifi cate după cum 
urmează:

„1. Membrii Organului sunt aleși pe o perioadă de 5 ani și ei pot fi  realeși.
4. Consiliul poate, la recomandarea Organului, să revoce un membru al 

Organului, care nu mai îndeplinește condiţiile cerute de paragraful 2 al articolului 
9. Această recomandare trebuie să fi e formulată printr-un vot afi rmativ a nouă mem-
bri ai Organului.”

Articolul 4

Amendament la articolul 11 paragraful 3 din Convenţia unică

Articolul 11 paragraful 3 din Convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„3. Cvorumul necesar pentru reunirile organului este de opt membri.” 

Articolul 5

Amendament la articolul 12 paragraful 5 din Convenţia unică

Articolul 12 paragraful 5 din convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„5. Organul, în dorinţa de a limita utilizarea și distribuirea stupefi antelor într-un 

volum adecvat necesar pentru scopuri medicale și știinţifi ce și de a asigura dispo-
nibilitatea lor în asemenea scopuri, va confi rma cît mai grabnic posibil evaluările, 
inclusiv evaluările suplimentare, sau, cu consimţămîntul guvernului interesat, poate 
modifi ca asemenea evaluări. În cazul unui dezacord între guvern și organ, acesta din 
urmă va avea dreptul de a stabili, comunica și publica propriile sale evaluări, inclusiv 
evaluările suplimentare”. 

Articolul 6

Amendamente la articolul 14 paragrafele 1 și 2 din Convenţia unică

Articolul 14 paragrafele 1 și 2 din convenţia unică vor fi  modifi cate după cum 
urmează:

„1. a) Dacă după examinarea informaţiilor prezentate de un guvern organului 
conform prevederilor prezentei Convenţii sau a informaţiilor comunicate prin or-
ganele Naţiunilor Unite sau prin instituţiile specializate sau, cu condiţia ca ele să fi e 
aprobate de Comisie la recomandarea Organului, de oricare alte organizaţii intergu-
vernamentale, sau de organizaţii internaţionale neguvernamentale care au compe-
tenţă directă în această problemă și care, în raport cu Consiliul economic și social, 
au statut consultativ în baza articolului 71 din Carta Naţiunilor Unite sau care se 
bucură de un statut similar în baza unui acord special cu Consiliul, Organul are 
motive obiective să creadă că scopurile prezentei convenţii sunt serios periclitate din 
cauza omisiunii oricăreia dintre părţi sau teritorii de a îndeplini prevederile prezentei 
Convenţii, Organul va avea dreptul să propună guvernului interesat deschiderea de 
consultări sau să-i ceară explicaţii. Dacă, fără vreo omisiune în îndeplinirea preve-
derilor prezentei Convenţii, o parte sau o ţară ori un teritoriu a devenit sau există 
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un risc serios că ar putea deveni un centru important de cultivare, producţie sau 
prelucrare ilicită, ori de trafi c sau consum ilicit de stupefi ante, Organul are dreptul 
să propună guvernului interesat deschiderea unor consultaţii, în funcţie de drep-
tul Organului de a atrage atenţia părţilor, Consiliului și Comisiei asupra problemei 
amintite în alineatul d) de mai jos, Organul va considera drept confi denţială o cerere 
de informare și o explicaţie furnizată de un guvern sau o propunere de consultaţii și 
consultaţiile avute cu un guvern în baza acestui alineat. 

b) După ce va iniţia actiuni conform alineatului a) de mai sus, organul, dacă este 
convins că este necesar să procedeze astfel, se poate adresa guvernului interesat să 
adopte asemenea măsuri care, în împrejurările date, par să fi e necesare pentru înde-
plinirea prevederilor prezentei Convenţii. 

c) Organul poate, dacă consideră necesară o asemenea acţiune în scopul elucidă-
rii problemei menţionate la alineatul a) din acest paragraf, să propună guvernului 
interesat efectuarea unui studiu pe teritoriul său prin mijloacele pe care guvernul le 
consideră adecvate. Dacă guvernul interesat hotărăște să întreprindă acest studiu, 
el poate cere Organului să furnizeze mijloacele tehnice și serviciile uneia sau mai 
multor persoane care au competenţa necesară pentru a ajuta ofi cialităţile însărcinate 
de guvern în efectuarea studiului propus. Persoanele pe care Organul intenţionează 
să le pună la dispoziţie vor fi  supuse aprobării guvernului. Modalităţile studiului și 
termenul în cuprinsul căruia acesta trebuie să fi e terminat vor fi  hotărîte prin consul-
taţii între guvern și Organ. Guvernul va comunica Organului rezultatele studiului și 
va indica măsurile de remediere pe care consideră că trebuie să le adopte. 

d) Dacă Organul constată că guvernul interesat nu a dat explicaţiile satisfăcătoare 
atunci cînd i s-a cerut să facă acest lucru în baza alineatului a) de mai sus sau nu 
a adoptat vreuna dintre măsurile de remediere care i s-a cerut să le adopte în baza 
alineatului b) de mai sus, sau că ar exista o situaţie serioasă care necesită o acţiune de 
colaborare la nivel internaţional în vederea remedierii acestei situaţii, el poate atrage 
atenţia părţilor, Consiliului și Comisiei în această privinţă. Organul va acţiona dacă 
scopurile prezentei Convenţii sunt grav primejduite și nu a fost posibil să se rezolve 
problema în mod satisfăcător în vreun alt mod. Organul va acţiona, în același mod, 
dacă consideră că există o situaţie serioasă care necesită o acţiune de colaborare la 
nivel internaţional pentru remedierea ei și că aducerea acestei situaţii la cunoștinţa 
părţilor, Consiliului și Comisiei reprezintă metoda cea mai adecvată de facilitare 
a unei asemenea acţiuni de colaborare; după examinarea rapoartelor întocmite de 
Organ și, eventual, de Comisie, cu privire la problemă, Consiliul poate atrage aten-
ţia Adunării Generale asupra acestei probleme. 

2. Cînd atrage atenţia părţilor, Consiliului și Comisiei asupra unei probleme, în 
conformitate cu alineatul d) al paragrafului 1 de mai sus, Organul poate, dacă so-
cotește ca necesară o asemenea măsură, să recomande părţilor să oprească importul 
de stupefi ante de provenienţa ţării interesate, sau exportul de stupefi ante care au ca 
destinaţie această ţară sau teritoriu, sau, în același timp, importul și exportul, fi e 
pentru o perioadă determinată, fi e pînă cînd situaţia din această ţară sau teritoriu va 
deveni satisfăcătoare. Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în 
faţa Consiliului.” 
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Articolul 7

Noul articol 14 bis

Următorul articol nou va fi  inserat după articolul 14 din convenţia unică: 
„Articolul 14 bis Asistenţa tehnică și fi nanciară 
În cazul în care consideră indicat, Organul, cu acordul guvernului interesat, poate, 

fi e paralel, fi e în locul măsurilor prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale articolului 14, să 
recomande organelor competente ale Naţiunilor Unite și instituţiilor specializate ca 
asistenţa tehnică sau fi nanciară, sau și una și alta, să fi e acordate guvernului în spriji-
nul eforturilor acestuia de a îndeplini obligaţiile sale în virtutea prezentei convenţii, 
în special acelora care sunt stipulate sau menţionate în articolele 2, 35, 38 și 38 bis. 

Articolul 8

Amendament la articolul 16 din Convenţia unică

Articolul 16 din Convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează: „Serviciile 
de secretariat ale Comisiei și ale Organului vor fi  puse la dispoziţie de către Secretarul 
General. În special Secretarul Organului va fi  numit de Secretarul General în con-
sultaţie cu Organul.” 

Articolul 9

Amendamente la articolul 19 paragrafele 1, 2 și 5 din Convenţia unică

Articolul 19 paragrafele 1, 2 și 5 din convenţia unică vor fi  modifi cate după cum 
urmează:

„1. Părţile vor trimite Organului, în fi ecare an și pentru fi ecare dintre teritoriile 
lor, în modul și forma prescrise de Organ, evaluări pe formulare ce au fost furnizate 
de acesta în legătură cu următoarele probleme: 

a) cantităţile de stupefi ante care vor fi  consumate în scopuri medicale și știinţifi ce;
b) cantităţile de stupefi ante care vor fi  utilizate pentru fabricarea altor stupefi ante, 

a preparatelor din tabelul III și a substanţelor neincluse în prezenta Convenţie;
c) stocurile de stupefi ante pe care le vor deţine la 31 decembrie al anului la care 

se referă evaluările:
d) cantităţile de stupefi ante necesare pentru adăugarea la stocurile speciale; 
e) suprafaţa (în hectare) și situaţia geografi că a terenului care urmează să fi e utili-

zat pentru cultivarea macului opiaceu; 
f) cantitatea aproximativă de opiu care va fi  produsă; 
g) numărul de întreprinderi industriale care vor fabrica stupefi ante sintetice; și 
h) cantităţile de stupefi ante sintetice care vor fi  fabricate de fi ecare dintre între-

prinderile menţionate la alineatul precedent. 
2. a) În funcţie de scăzămintele menţionate în paragraful 3 din articolul 21, to-

talul evaluărilor pentru fi ecare teritoriu și fi ecare stupefi ant, exceptînd opiul și stu-
pefi antele sintetice, va consta din totalul cantităţilor specifi cate la alineatele a), b) și 
d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricărei cantităţi necesare 
pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul eva-
luat conform prevederilor alineatului c) al paragrafului 1. 
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b) în funcţie de scăzămintele amintite la paragraful 3 din articolul 21 cu privire 
la importuri și la paragraful 2 al articolului 21 bis, totalul evaluărilor pentru opiu, 
pentru fi ecare teritoriu, va consta fi e din totalul cantităţilor specifi cate la alineatele 
a), b) și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricăror cantităţi 
necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la 
nivelul evaluat conform prevederilor alineatului c) al paragrafului 1, fi e din canti-
tatea specifi cată la alineatul f) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă aceasta 
este mai mare decît prima. c) În funcţie de scăzămintele amintite în paragraful 3 
din articolul 21, totalul evaluărilor pentru fi ecare teritoriu, pentru fi ecare stupefi ant 
sintetic, va trebui să conste fi e din suma cantităţilor specifi cate la alineatele a), b) și 
d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea cantităţii necesare pentru a 
aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat con-
form alineatului c) al paragrafului 1, fi e din totalul cantităţii specifi cate la alineatul 
h) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă aceasta este mai mare decît prima.

d) Evaluările furnizate în baza alineatelor precedente ale prezentului paragraf vor 
fi  modifi cate în mod adecvat pentru a ţine seama de orice cantitate care a fost confi s-
cată și ulterior eliberată pentru utilizare licită, precum și de orice cantitate prelevată 
din stocurile speciale pentru necesităţile populaţiei civile. 5. În funcţie de scăzămin-
tele amintite la paragraful 3 al articolului 21 și ţinîndu-se seama, acolo unde este 
indicat, de prevederile articolului 21 bis, evaluările nu trebuie să fi e depășite.” 

Articolul 10

Amendamente la articolul 20 din convenţia unică

Articolul 20 din Convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„1. Părţile vor transmite Organului, pentru fi ecare dintre teritoriile lor, în modul 

și forma prescrise de Organ, date statistice pe formulare pe care acesta i le-a furnizat, 
în privinţa următoarelor probleme:

a) producţia și fabricarea stupefi antelor:
b) utilizarea stupefi antelor pentru fabricarea altor stupefi ante, a preparatelor din 

tabelul III și a substanţelor care nu sunt incluse în prezenta convenţie și utilizarea 
paiului de mac pentru fabricarea stupefi antelor;

c) consumul de stupefi ante;
d) importul și exportul de stupefi ante și de pai de mac;
e) confi scarea stupefi antelor și destinaţia ce s-a dat acestora;
f) stocurile de stupefi ante existente la 31 decembrie al anului la care se referă 

statisticile respective; și
g) suprafaţa care poate fi  determinată pentru cultivarea macului opiaceu.
2. a) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în paragragful 1, except-

înd alineatul d), vor fi  pregătite anual și vor fi  furnizate organului nu mai tîrziu de 
30 iunie al anului următor celui la care se referă raportările.

b) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în alineatul
d) al paragrafului 1 vor fi  pregătite trimestrial și vor fi  trimise organului în inter-

val de o lună după terminarea trimestrului la care ele se referă.
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3. Părţile nu trebuie să furnizeze date statistice referitoare la stocurile speciale, dar 
trebuie să furnizeze separat informaţii cu privire la stupefi antele importate în ţară 
sau teritoriu ori procurate în ţară sau teritoriu pentru scopuri speciale, precum și 
cantităţile de stupefi ante retrase din stocurile speciale pentru a satisface necesităţile 
populaţiei civile.”

Articolul 11

Noul articol 21 bis

Noul articol de mai jos va fi  inserat după articolul 21 al convenţiei unice:
„Articolul 21 bis
Limitarea producţiei de opiu
1. Producerea de opiu de către oricare ţară sau teritoriu va fi  organizată și contro-

lată în așa fel încît să se asigure că, pe cît este posibil, cantitatea produsă în cursul 
unui an dat să nu depășească pe cea evaluată, stabilită conform paragrafului 1 f ) din 
articolul 19. 

2. Dacă organul constată, pe baza informaţiilor de care dispune în conformitate 
cu prevederile prezentei convenţii, că una dintre părţi care a trimis o evaluare con-
form paragrafului 1 f) din articolul 19 nu a limitat opiul produs în cuprinsul gra-
niţelor sale la scopuri licite în conformitate cu evaluările respective și că o cantitate 
importantă de opiu produs, fi e licit, fi e ilicit, în cuprinsul graniţelor acestei părţi, a 
fost introdusă în trafi cul ilicit, el poate, după studierea explicaţiilor părţii interesate 
care îi vor fi  expuse în interval de o lună după notifi carea constatării amintite mai 
sus, să hotărască să scadă în întregime sau în parte o asemenea cantitate din cantita-
tea ce trebuie produsă și din totalul evaluărilor așa cum au fost defi nite în paragraful 
2 b) din articolul 19, pentru anul următor în care o asemenea diminuare poate fi  
realizată din punct de vedere tehnic, ţinînd seama de anotimp și de angajamentele 
contractuale privind exportul de opiu. Această hotărîre va intra în vigoare la 90 de 
zile după ce s-au notifi cat cele de mai sus părţii interesate. 

3. După ce a notifi cat părţii interesate hotărîrea pe care a adoptat-o în conformi-
tate cu paragraful 2 de mai sus referitor la o diminuare, organul se va consulta cu 
acea parte spre a rezolva satisfăcător situaţia. 

4. Dacă situaţia nu este rezolvată satisfăcător, organul poate utiliza prevederile 
articolului 14 acolo unde este indicat. 

5. Adoptînd hotărîrea sa cu privire la micșorarea prevăzută în paragraful 2 de mai 
sus, organul va ţine seama nu numai de împrejurările respective, inclusiv cele care 
dau naștere problemei trafi cului ilicit amintită în paragraful 2 de mai sus, dar și de 
orice măsuri noi de control pe care partea respectivă le-ar putea adopta.” 

Articolul 12

Amendament la articolul 22 din Convenţia unică

Articolul 22 din Convenţia unică va fi  modifi cat după cum urmează:
„1. Ori de cîte ori situaţia într-o ţară sau într-un teritoriu al unei părţi este de 

așa natură încît interzicerea culturii macului opiaceu, de coca sau plantei canabis 



75

este, după părerea sa, măsura cea mai adecvată pentru ocrotirea sănătăţii publice și 
pentru preîntîmpinarea deturnării stupefi antelor spre trafi c ilicit, partea interesată 
va interzice cultivarea.

2. Partea care interzice cultivarea macului opiaceu sau plantei canabis va adopta 
măsuri adecvate de confi scare a oricăror plante cultivate ilicit și de distrugere a lor, 
exceptînd micile cantităţi necesare părţii în scopuri știinţifi ce sau de cercetare.”

Articolul 13

Amendament la articolul 35 din Convenţia unică

Articolul 35 din Convenţia unică se modifi că după cum urmează:
„Ţinînd cont de regimul lor constituţional, juridic și administrativ, părţile: 
a) vor asigura, pe plan naţional, o coordonare a acţiunii preventive și represive 

împotriva trafi cului ilicit; în vederea acestui scop, ele vor putea să desemneze un 
serviciu adecvat însărcinat cu această coordonare;

b) se vor asista, în mod mutual, în lupta împotriva trafi cului ilicit;
c) vor coopera, în mod strîns, între ele și cu organizaţiile internaţionale competente 

ale căror membri sunt în scopul de a duce o luptă coordonată contra trafi cului ilicit;
d) vor supraveghea ca această cooperare internaţională a serviciilor adecvate să fi e 

efectuată prin căi rapide;
e) se vor asigura că, atunci cînd documente juridice sunt transmise între ţări, în 

vederea urmăririi unei acţiuni judiciare, transmiterea să fi e efectuată prin căi rapide, 
pe adresa instanţelor desemnate de către părţi; această dispoziţie nu atinge dreptul 
părţilor de a cere ca documentele juridice să le fi e trimise pe cale diplomatică;

f) vor furniza, dacă ele consideră oportun, organului și comisiei, prin intermediul 
secretarului general, pe lîngă informaţiile cerute de articolul 18, informaţii refe-
ritoare la activităţile ilicite din cuprinsul graniţelor, privind cultivarea, producţia, 
fabricarea, utilizarea și trafi cul ilicit de stupefi ante; și 

g) vor furniza informaţii referitoare la paragraful precedent, pe cît posibil, într-un 
astfel de mod și pînă la datele pe care le va fi xa organul; la cererea unei părţi, organul 
va putea să o ajute să furnizeze informaţiile cerute și să-i sprijine eforturile în vederea 
reducerii activităţilor ilicite cu stupefi ante în cuprinsul graniţelor acesteia.”.

Articolul 14

Amendamente la articolul 36 paragrafele 1 și 2 din Convenţia unică

Articolul 36 paragrafele 1 și 2 din Convenţia unică vor fi  modifi cate după cum 
urmează:

„1. a) Sub rezerva dispoziţiilor sale constituţionale, fi ecare parte va adopta măsurile 
necesare, pentru ca cultura și producţia, fabricaţia, extracţia, prepararea, deţinerea, 
oferirea, punerea în vînzare, distribuirea, procurarea, vînzarea, livrarea, indiferent 
sub ce formă, mijlocirea, trimiterea, expedierea prin tranzit, transportul, importul 
și exportul stupefi antelor, care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentei Convenţii, 
sau orice alt act care, după avizul părţii amintite, ar fi  contrariu dispoziţiilor prezen-
tei convenţii, să constituie infracţiuni, pasibile de pedeapsă dacă s-au comis în mod 
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intenţionat, și pentru ca infracţiunile grave să fi e pasibile de o pedeapsă adecvată, și 
anume de pedepse cu înschisoarea sau cu alte pedepse privative de libertate.

b) În pofi da prevederilor enunţate la alineatul precedent, dacă cei ce utilizează 
abuziv stupefi ante au comis asemenea delicte, părţile vor putea, în loc de a le con-
damna sau de a pronunţa o sancţiune penală împotriva lor sau ca o alternativă la 
condamnare sau pedeapsă, să supună aceste persoane unor măsuri de tratament, 
de educare, de postcură, de readaptare și de reintegrare socială, în conformitate cu 
paragraful 1 al articolului 38. 

2. Sub rezerva dispoziţiilor constituţionale ale fi ecărei părţi, a sistemului său juri-
dic și a legislaţiei sale naţionale:

a) i) fi ecare dintre infracţiunile enumerate în paragraful 1 va fi  considerată ca o 
infracţiune distinctă, dacă ele s-au comis în ţări diferite;

ii) participarea intenţionată la oricare dintre infracţiunile amintite, asocierea sau 
intenţia în vederea comiterii sau a tentativei de comitere, precum și actele preparato-
rii și operaţiunile fi nanciare îndeplinite în mod intenţionat, relative la infracţiunile 
despre care este vorba în acest articol, vor constitui infracţiuni pasibile de pedepsele 
prevăzute în paragraful 1; 

iii) condamnările pronunţate în străinătate, pentru aceste infracţiuni, vor fi  luate 
în consideraţie, cu scopul stabilirii recidivei; și 

iv) infracţiunile grave, citate mai sus, fi e că sunt comise de conaţionali fi e de stră-
ini, vor fi  urmărite de partea pe al cărei teritoriu s-a comis infracţiunea sau de partea 
pe teritoriul căreia se va găsi delicventul, dacă extrădarea sa nu este acceptabilă, con-
form legislaţiei părţii căreia i s-a adresat cererea de extrădare, și delicventul amintit 
n-a fost încă urmărit și judecat; 

b) i) fi ecare dintre infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 
a) ii) din prezentul articol va fi  considerată ca fi ind infracţiune pasibilă de extră-

dare în oricare tratat de extrădare existent între părţi. Părţile se obligă să includă 
aceste infracţiuni ca infracţiuni care dau loc la extrădare în fi ecare tratat de extrăda-
re ce va fi  încheiat între ele; 

ii) dacă o parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primește 
o cerere de extrădare de la o altă parte de care nu este legată printr-un tratat de 
extrădare, ea poate, dacă vrea, să considere prezenta convenţie drept bază legală 
pentru extrădare în legătură cu infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 a) ii) din 
prezentul articol. Extrădarea este supusă celorlalte condiţii prevăzute de legea părţii 
căreia i se adresează; 

iii) părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat vor recu-
noaște infracţiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 a) ii) din prezentul articol drept 
infracţiuni pasibile de extrădare între ele, în funcţie de condiţiile prevăzute de legea 
părţii căreia i se adresează cererea; 

iv) extrădarea va fi  acordată în conformitate cu legea părţii căreia i se adresează 
cererea și, în pofi da alineatelor b) i), ii) și iii) din prezentul paragraf, partea va avea 
dreptul să refuze acordarea extrădării în cazurile în care autorităţile competente 
consideră că infracţiunea nu este destul de gravă.” 
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Articolul 15

Amendament la articolul 38 din Convenţia unică și la titlul său

Articolul 38 din Convenţia unică și titlul său vor fi  modifi cate după cum urmează:
„Măsuri împotriva abuzului de stupefi ante
1. Părţile vor acorda o atenţie specială și vor lua toate măsurile practice pentru 

prevenirea abuzului de stupefi ante și pentru asigurarea cît mai urgentă a depistării, 
tratamentului, educaţiei, postcurei, readaptării și reintegrării în societate a persoa-
nelor implicate și vor coordona eforturile lor în aceste scopuri.

2. Părţile vor trebui să promoveze, pe cît este posibil, formarea personalului în 
domeniul tratamentului, postcurei, readaptării și reintegrării sociale a persoanelor 
care abuzează de stupefi ante.

3. Părţile vor adopta toate măsurile practice posibile pentru a ajuta persoanele care 
au nevoie în exercitarea profesiunii lor de cunoașterea problemelor ridicate de abuzul 
de stupefi ante și de prevenire a acestuia și le vor face cunoscute marelui public, dacă 
nu există un risc ca abuzul de stupefi ante să se extindă foarte mult.”

Articolul 16

Noul articol 38 bis

Noul articol de mai jos va fi  inserat după articolul 38 al convenţiei unice:
„Articolul 38 bis Acordurile prevăzînd crearea centrelor regionale Dacă o parte 

consideră oportun, în cadrul acţiunii sale împotriva trafi cului ilicit de stupefi ante, 
ţinînd seama de regimul său constituţional, juridic și administrativ, ea se va strădui - 
solicitînd, dacă dorește, avizele tehnice ale organului sau ale instituţiilor specializate 
- să stabilească, prin consultaţii cu alte părţi interesate din acea regiune, acorduri care 
să prevadă crearea de centre regionale pentru cercetări știinţifi ce și educaţie menite să 
rezolve problemele rezultate din utilizarea ilicită și din trafi cul ilicit de stupefi ante”.

Articolul 17

Limbile protocolului și procedura pentru semnare,ratifi care și aderare

1. Prezentul protocol, ale cărui texte englez, chinez, spaniol, francez și rus au pu-
tere egală, va fi  deschis pentru semnare pînă la 31 decembrie 1972 tuturor părţilor la 
Convenţia unică sau tuturor semnatarilor ei.

2. Prezentul protocol este supus ratifi cării statelor care l-au semnat și care au 
ratifi cat sau aderat la convenţia unică. Instrumentele de ratifi care vor fi  depuse la 
Secretarul General.

3. Prezentul protocol va fi  deschis după 31 decembrie 1972, pentru aderare, păr-
ţilor la convenţia unică, care nu au semnat protocolul. Instrumentele de aderare vor 
fi  depuse la Secretarul General. 

Articolul 18

Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol și amendamentele pe care le conţine vor intra în vigoare în a 
treizecea zi după data la care cel de-al patruzecilea instrument de ratifi care sau de ade-
rare va fi  depus în conformitate cu articolul 17. 2. Pentru oricare alt stat care depune 
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instrumentul de ratifi care sau de aderare după data depunerii celui de-al patruzecilea 
instrument amintit, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi 
după depunerea de către acel stat a instrumentului de ratifi care sau de aderare. 

Articolul 19

Efectul intrării în vigoare

Oricare stat care devine parte la convenţia unică după intrarea în vigoare a pre-
zentului protocol conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus va trebui, dacă 
nu există exprimarea unei intenţii diferite din partea acestui stat: 

a) să fi e considerat drept parte la convenţia unică astfel cum a fost amendată; și 
b) să fi e considerat drept parte la convenţia unică neamendată în raport cu oricare 

parte la această convenţie, care nu este legată de prezentul protocol. 

Articolul 20

Dispoziţii tranzitorii

1. Funcţiile Organului internaţional pentru controlul stupefi antelor prevăzute în 
amendamentele cuprinse în prezentul protocol vor trebui, începînd de la data intră-
rii în vigoare a prezentului protocol (articolul 18 paragraful 1), să fi e îndeplinite de 
Organ așa cum a fost el constituit prin Convenţia unică neamendată. 

2. Consiliul economic și social va fi xa data la care Organul care va fi  constituit în 
baza amendamentelor conţinute în prezentul protocol își va începe funcţiile. De la 
acea dată organul astfel constituit va trebui, faţă de părţile la Convenţia unică nea-
mendată și faţă de părţile la tratatele enumerate în articolul 44 al Convenţiei, care 
nu sunt părţi la prezentul protocol, să îndeplinească funcţiile organului așa cum a 
fost el constituit în baza Convenţiei unice neamendate. 

3. Cu privire la membrii aleși la primele alegeri după majorarea numărului mem-
brilor Organului de la unsprezece la treisprezece, termenul pentru șase membri va 
expira după 3 ani, iar termenul pentru ceilalţi șapte membri va expira după 5 ani. 

4. Membrii Organului, al căror termen urmează să expire după perioada iniţială 
mai sus menţionată de 3 ani, vor fi  desemnaţi prin tragere la sorţi de către Secretarul 
General imediat după ce s-a procedat la prima alegere. 

Articolul 21

Rezerve

1. Oricare stat are dreptul, în momentul semnării, ratifi cării sau aderării la pre-
zentul protocol, să facă rezerve în legătură cu oricare amendament conţinut în el 
altul decît amendamentele la articolul 2 paragrafele 6 și 7 (articolul 1 din prezentul 
protocol), articolul 9 paragrafele 1, 4 și 5 (articolul 2 din prezentul protocol), arti-
colul 10 paragrafele 1 și 4 (articolul 3 din prezentul protocol), articolul 11 (articolul 
4 din prezentul protocol), articolul 14 bis (articolul 7 din prezentul protocol), arti-
colul 16 (articolul 8 din prezentul protocol), articolul 22 (articolul 12 din prezentul 
protocol), articolul 35 (articolul 13 din prezentul protocol), articolul 36 paragraful 
1 alineatul b) (articolul 14 din prezentul protocol), articolul 38 (articolul 15 din 
prezentul protocol) și articolul 38 bis (articolul 16 din prezentul protocol). 
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2. Un stat care a formulat rezerve poate în orice moment, prin notifi care în scris, 
să retragă toate sau o parte din rezervele sale. 

Articolul 22

Secretarul General va transmite copii certifi cate de pe prezentul protocol tuturor 
părţilor și semnatarilor Convenţiei unice. Atunci cînd prezentul protocol va intra 
în vigoare conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus, secretarul general va 
pregăti textul convenţiei unice așa cum a fost amendată prin prezentul protocol și va 
transmite copii certifi cate tuturor statelor părţi sau care au dreptul să devină părţi la 
Convenţie în forma sa modifi cată. 

Întocmit la Geneva în a 25-a zi a lunii martie una mie nouă sute șaptezeci și doi 
într-un singur exemplar, care va fi  depus la arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Drept care subsemnaţii autorizaţi legal au semnat prezentul protocol în numele 
guvernelor lor respective.
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CONVENŢIA REFERITOARE LA INFRACŢIUNI ŞI LA ANUMITE ACTE 
SĂVÎRŞITE LA BORDUL AERONAVELOR*

Statele părţi la prezenta convenţie au convenit asupra următoarelor prevederi**:

Titlul I

Sfera de aplicare a convenţiei
Articolul 1

1. Prezenta convenţie se aplică:
a) infracţiunilor;
b) actelor care, constituind sau nu infracţiuni, pot compromite sau compromit 

securitatea aeronavei sau a persoanelor ori a bunurilor de la bord sau compromit 
ordinea și disciplina la bord.

2. Sub rezerva prevederilor titlului III, prezenta Convenţie se aplică infracţiunilor 
comise sau actelor săvîrșite de o persoană la bordul unei aeronave înmatriculate într-
un stat contractant în timp ce această aeronavă se găsește fi e în zbor, fi e pe suprafaţa 
mării libere sau a unei regiuni care nu face parte din teritoriul vreunui stat.

3. În înţelesul prezentei convenţii, o aeronavă este considerată în zbor din mo-
mentul în care este folosită forţa motrice pentru decolare pînă în momentul în care 
aterizarea a luat sfîrșit.

4. Prezenta convenţie nu se aplică aeronavelor utilizate în scopuri militare, de 
vamă sau de poliţie.

Articolul 2

Fără a prejudicia prevederile articolului 4 și sub rezerva cerinţelor securităţii aero-
navei și a persoanelor sau a bunurilor de la bord, nici o prevedere a prezentei conven-
ţii nu va putea fi  interpretată în sensul că autorizează sau impune aplicarea vreunei 
măsuri în cazul infracţiunilor prevăzute în legi penale cu caracter politic sau bazate 
pe discriminare rasială sau religioasă.

Titlul II

Competenţa

Articolul 3

1. Statul de înmatriculare a aeronavei este competent să exercite jurisdicţia asupra 
infracţiunilor comise și actelor săvîrșite la bordul aeronavei.

2. Fiecare stat contractant va lua măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa 
în calitatea sa de stat de înmatriculare, în scopul exercitării jurisdicţiei asupra in-
fracţiunilor comise la bordul aeronavelor înscrise în registrul său de înmatriculare.

3. Prezenta convenţie nu înlătură nici o competenţă penală exercitată conform 
legilor naţionale.

* Semnată la Tokio la 14 septembrie 1963.
** Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.766-XIII din 6 martie 1996. 

Publicată în Monitorul Ofi cial Nr. 19 din 28 martie 1996. În vigoare pentru Republica Moldova 
din 28 martie 1996. Publicată în ediţia ofi cială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 10, p. 203.
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Articolul 4

Un stat contractant care nu este statul de înmatriculare nu poate stînjeni exploa-
tarea unei aeronave în zbor în vederea exercitării competenţei sale penale cu privire 
la o infracţiune comisă la bord, decît în următoarele cazuri:

a) cînd infracţiunea a produs efecte pe teritoriul acelui stat;
b) cînd infracţiunea a fost săvîrșită de către sau împotriva unui cetăţean al acelui 

stat sau unei persoane avînd reședinţa sa permanentă pe teritoriul acelui stat;
c) cînd infracţiunea compromite securitatea statului respectiv;
d) cînd infracţiunea constituie o violare a regulilor sau reglementărilor în vigoare 

în acel stat, privitoare la zbor sau la manevrarea aeronavelor;
e) cînd exercitarea acestei competenţe este necesară pentru a asigura respectarea 

unei obligaţii care incumbă acelui stat în baza unui acord internaţional multilateral.

Titlul III

Puterile comandantului de aeronavă

Articolul 5

1. Prevederile prezentului titlu nu se aplică infracţiunilor și actelor săvîrșite sau 
care sunt pe cale de a fi  săvîrșite de către o persoană la bordul unei aeronave în zbor, 
fi e în spaţiul aerian al statului de înmatriculare, fi e deasupra mării libere sau a unei 
regiuni care nu face parte din teritoriul vreunui stat, în afară de cazul cînd ultimul 
punct de decolare sau următorul punct de aterizare prevăzut este situat pe teritoriul 
unui stat altul decît cel de înmatriculare, sau dacă aeronava zboară ulterior în spaţiul 
aerian al unui stat altul decît statul de înmatriculare, persoana menţionată fi ind încă 
la bordul aeronavei.

2. În înţelesul prezentului titlu și fără a ţine seama de prevederile articolului 1 
paragraful 3, o aeronavă este considerată în zbor din momentul în care, îmbarcarea 
fi ind terminată, toate ușile exterioare sunt închise pînă în momentul în care una din 
aceste uși este deschisă în vederea debarcării. În caz de aterizare forţată, prevederile 
prezentului titlu continuă să se aplice în legătură cu infracţiunile și actele săvîrșite la 
bord pînă în momentul cînd autoritatea competentă a de la bord.

Articolul 6

1. Atunci cînd comandantul de aeronavă are motive justifi cate să creadă că o per-
soană a săvîrșit sau este pe cale de a săvîrși la bord o infracţiune sau un act din cele 
prevăzute în articolul 1 paragraful 1, el poate să ia, în legătură cu această persoană, 
măsurile rezonabile, inclusiv măsurile de constrîngere, care sunt necesare:

a) pentru a asigura securitatea aeronavei sau a persoanelor ori a bunurilor la bord;
b) pentru a menţine ordinea și disciplina la bord;
c) pentru a-i permite să predea acea persoană autorităţilor competente sau să o 

debarce conform prevederilor prezentului titlu.
2. Comandantul de aeronavă poate pretinde sau autoriza ajutorul celorlalţi mem-

bri ai echipajului și, fără dreptul de a-l impune, poate solicita sau autoriza concursul 
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pasagerilor, în vederea aplicării măsurilor de constrîngere pe care este în drept să le 
ia. Orice membru din echipaj sau orice pasager poate, de asemenea, fără o astfel de 
autorizare, să ia măsuri preventive raţionale, dacă are motive să creadă că o acţiune 
în acest sens este imediat necesară pentru a asigura securitatea aeronavei sau a per-
soanelor ori a bunurilor la bord.

Articolul 7

1. Măsurile de constrîngere luate în legătură cu o persoană conform prevederilor 
articolului 6 nu vor continua să mai fi e aplicate dincolo de un punct oarecare de 
aterizare a aeronavei, în afară de cazul cînd:

a) acest punct este situat pe teritoriul unui stat necontractant, iar autorităţile aces-
tui stat nu permit debarcarea persoanei în cauză, sau cînd acelei persoane i-au fost 
impuse măsuri de constrîngere în conformitate cu prevederile articolului 6 paragra-
ful 1 c) pentru a se asigura predarea ei autorităţilor competente;

b) aeronava face o aterizare forţată, iar comandantul aeronavei nu este în măsură 
să predea această persoană autorităţilor competente;

c) persoana în cauză acceptă să fi e transportată în continuare, mai departe de acel 
punct, rămînînd supusă măsurilor de constrîngere.

2. Comandantul de aeronavă trebuie, în cel mai scurt timp și, dacă este posibil, 
înainte de a ateriza pe teritoriul unui stat cu o persoană la bord supusă unei măsuri 
de constrîngere luată în conformitate cu prevederile articolului 6, să informeze au-
torităţile acelui stat despre prezenţa la bord a unei măsuri de constrîngere și despre 
motivele acestei măsuri.

Articolul 8

1. Atunci cînd comandantul de aeronavă are motive justifi cate să creadă că o 
persoană a săvîrșit sau este pe cale de a săvîrși la bord un act prevăzut în articolul 
1 paragraful 1 b), el poate debarca această persoană pe teritoriul oricărui stat unde 
aterizează aeronava, dacă această măsură este necesară în scopurile vizate de articolul 
6 paragraful 1 a) și b).

2. Comandantul de aeronavă va informa autorităţile statului pe teritoriul căruia 
debarcă o persoană, conform prevederilor prezentului articol, despre această debar-
care și despre motivele care au justifi cat-o.

Articolul 9

1. Atunci cînd comandantul de aeronavă are motive justifi cate să creadă că o per-
soană a săvîrșit la bordul aeronavei un act care, după părerea lui, constituie o infrac-
ţiune gravă potrivit legilor penale ale statului de înmatriculare a aeronavei, el poate 
preda persoana respectivă autorităţilor competente ale oricărui stat contractant pe 
teritoriul căruia aterizează aeronava.

2. Comandantul de aeronavă trebuie, în cel mai scurt timp și, dacă este posibil, 
înainte de a ateriza pe teritoriul unui stat contractant cu o persoană la bord pe care 
are intenţia să o predea în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, să 
aducă la cunoștinţă autorităţilor acelui stat intenţia sa și motivele care o justifi că.

3. Comandantul de aeronavă va comunica autorităţilor cărora le este predat, con-
form prevederilor prezentului articol, autorul prezumat al infracţiunii elementele de 
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probă și de informare care, potrivit legii statului de înmatriculare a aeronavei, sunt 
în mod legitim în posesia sa.

Articolul 10

Atunci cînd măsurile au fost în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, 
nici comandantul aeronavei, nici un alt membru al echipajului, nici un pasager, nici 
proprietarul sau cel care exploatează aeronava, nici persoana în numele căruia s-a 
efectuat zborul, nu vor putea fi  declaraţi răspunzători în cadrul vreunei proceduri 
angajate pe baza unui prejudiciu suferit de persoana care a făcut obiectul acestor 
măsuri.

Titlul IV

Capturarea ilicită a aeronavelor

Articolul 11

1. Atunci cînd, în mod ilicit și prin violenţă sau prin ameninţare cu violenţa, o 
persoană de la bord a împiedicat exploatarea unei aeronave în zbor, a pus stăpînire pe 
aceasta sau a exercitat în alt mod controlul asupra ei sau cînd este pe cale de a săvîrși 
un astfel de act, statele contractante vor lua măsuri corespunzătoare pentru a restitui 
sau a păstra comandantului legitim controlul asupra aeronavei.

2. În cazurile prevăzute în paragraful precedent, orice stat contractant în care 
aterizează aeronava va permite pasagerilor și echipajului să-și continue călătoria de 
îndată ce va fi  posibil. El va restitui aeronava și încărcătura ei acelora care au dreptul 
să le deţină.

Titlul V

Drepturi şi obligaţii ale statelor

Articolul 12

Oricare stat contractant va permite comandantului unei aeronave înmatriculate 
într-un stat contractant să debarce orice persoană în conformitate cu prevederile 
articolului 8 paragraful 1.

Articolul 13

1. Oricare stat contractant este obligat să primească o persoană pe care coman-
dantul de aeronavă o predă conform prevederilor articolului 9 paragraful 1.

2. Dacă apreciază că împrejurările justifi că acest lucru, orice stat contractant va 
asigura deţinerea sau va lua orice alte măsuri pentru a asigura prezenţa unei persoane 
considerate a fi  autorul unui act prevăzut de articolul 11 paragraful 1, precum și a 
oricărei personae care i-a fost predată. Deţinerea și celelalte măsuri trebuie să fi e în 
conformitate cu legislaţia acelui stat, ele nu pot fi  menţinute decît pe perioada nece-
sară pentru începerea urmăririi penale sau a unei proceduri extraordinare.

3. Orice persoană deţinută în conformitate cu paragraful precedent va primi toate 
înlesnirile pentru a putea comunica imediat cu cel mai apropiat reprezentant califi -
cat al statului a cărui naţionalitate o are.
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4. Orice stat contractant, căruia îi este predată o persoană conform prevederilor 
articolului 9, paragraful 1 sau pe teritoriul căruia aterizează o aeronavă după săvîrși-
rea unui act din cele prevăzute la articolul 11, paragraful 1, va proceda imediat la o 
anchetare preliminară a faptelor.

5. Atunci cînd un stat primește o persoană în detenţiune conform prevederilor 
prezentului articol, el va înștiinţa de îndată despre această detenţiune, precum și des-
pre împrejurările care o justifi că, statul de înmatriculare a aeronavei, statul a cărui 
naţionalitate o are persoana deţinută și, dacă apreciază indicat, orice alt stat intere-
sat. Statul care procedează la ancheta preliminară prevăzută în prezentul articol, la 
paragraful 4, va comunica prompt concluziile acesteia statelor mai sus menţionate și 
le va indica dacă intenţionează să-și exercite competenţa de jurisdicţie.

Articolul 14

1. Dacă o persoană care a fost debarcată în conformitate cu prevederile articolului 
8, paragraful 1, sau care a fost predată conform prevederilor articolului 9 paragraful 
1, sau care a părăsit aeronava după ce a săvîrșit un act din cele prevăzute la articolul 
11 paragraful 1, nu poate sau nu vrea să-și continue călătoria, în acest caz statul, pe 
teritoriul căruia a avut loc aterizarea, dacă refuză să primească această persoană și 
dacă aceasta nu are naţionalitatea statului respectiv sau nu-și are reședinţa perma-
nentă pe teritoriul acestuia, poate să o expulzeze către statul a cărui naţionalitate 
o are sau unde își are reședinţa permanentă, sau către statul de pe teritoriul căruia 
aceasta a început călătoria aeriană.

2. Nici debarcarea, nici predarea, nici deţinerea și nici alte măsuri prevăzute la 
articolul 13 paragraful 2, nici expulzarea conform paragrafului precedent nu sunt 
considerate ca o admitere a acelei persoane pe teritoriul statului respectiv, din punc-
tul de vedere al legilor acelui stat privitoare la intrarea sau admiterea persoanelor. 
Prevederile prezentei convenţii nu pot afecta legile statelor contractante privitoare la 
expulzarea persoanelor de pe teritoriul lor.

Articolul 15
1. Sub rezerva prevederilor articolului precedent, orice persoană care a fost debar-

cată în conformitate cu prevederile articolului 8 paragraful 1, sau care a fost predată 
conform prevederilor articolului 9 paragraful 1, sau care a părăsit aeronava după ce 
a săvîrșit un act din cele prevăzute la articolul 11 paragraful 1 și care dorește să-și 
continue călătoria poate să o facă de îndată ce este posibil, către orice destinaţie la 
latitudinea sa, în afară de cazul cînd prezenţa sa este cerută, conform legii statului 
pe teritoriul căruia a avut loc aterizarea, pentru începerea unei urmăriri penale sau 
pentru extrădare.

2. Sub rezerva prevederilor legilor sale referitoare la intrarea și admiterea, la ex-
trădarea și la expulzarea persoanelor, orice stat contractant pe teritoriul căruia a fost 
debarcată o persoană conform prevederilor articolului 8 paragraful 1, sau predată 
potrivit prevederilor articolului 9 paragraful 1, sau a părăsit aeronava fi ind învinu-
ită de a fi  săvîrșit un act din cele prevăzute de articolul 11 paragraful 1, va acorda 
acestei persoane un tratament care, în ce privește protecţia și securitatea sa, nu va fi  
mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor săi naţionali în împrejurări similare.
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Titlul VI

Alte prevederi

Articolul 16

1. Infracţiunile săvîrșite la bordul unor aeronave înmatriculate într-un stat con-
tractant sunt considerate, în scopurile extrădării, ca fi ind săvîrșite atît la locul comi-
terii lor, cît și pe teritoriul statului de înmatriculare a aeronavei.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului precedent nici o prevedere a prezentei 
convenţii nu trebuie interpretată în sensul de a crea o obligaţie de a acorda extrădarea.

Articolul 17

Atunci cînd iau măsuri de anchetare sau de arestare sau cînd își exercită în orice 
alt mod competenţa în legătură cu o infracţiune săvîrșită la bordul unei aeronave, 
statele contractante trebuie să ţină seama de securitatea și de celelalte interese ale 
navigaţiei aeriene și trebuie să acţioneze astfel încît să evite întîrzierea inutilă a aero-
navei, a pasagerilor, a membrilor de echipaj sau a mărfurilor.

Articolul 18

Dacă statele contractante înfi inţează, pentru transportul aerian, organizaţii de 
exploatare în comun sau organisme internaţionale de exploatare și dacă aeronavele 
utilizate nu sunt înmatriculate într-un stat determinat, aceste state vor desemna, în 
funcţie de împrejurări, pe acela dintre ele care va fi  considerat în scopurile prezen-
tei convenţii ca stat de înmatriculare. Ele vor înștiinţa despre această desemnare 
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, care va informa toate statele părţi la pre-
zenta convenţie.

Titlul VII

Prevederi protocolare

Articolul 19

Prezenta convenţie pînă la data intrării sale în vigoare, în condiţiile prevăzute de 
articolul 21, este deschisă spre semnare oricărui stat care, la acea dată, va fi  membru 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al unei instituţii specializate.

Articolul 20

1. Prezenta convenţie este supusă ratifi cării statelor semnatare, conform prevede-
rilor lor constituţionale.

2. Instrumentele de ratifi care vor fi  depuse la Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale.
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Articolul 21

1. Atunci cînd prezenta convenţie va întruni ratifi cările a douăsprezece state sem-
natare, ea va intra în vigoare, între aceste state, în a nouăzecea zi de la depunerea 
celui de-al doisprezecelea instrument de ratifi care. Cu privire la fi ecare stat care va 
ratifi ca ulterior convenţia, aceasta va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la depune-
rea instrumentului de ratifi care al acestui stat.

2. La intrarea sa în vigoare prezenta convenţie va fi  de îndată înregistrată, la secre-
tarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de către Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale.

Articolul 22

1. Prezenta convenţie, după intrarea sa în vigoare, va fi  deschisă aderării oricărui 
stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al unei instituţii specializate.

2. Aderarea va fi  efectuată prin depunerea unui instrument de aderare al 
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale și va produce efecte în a nouăzecea zi de 
la data depunerii.

Articolul 23

1. Orice stat contractant poate să denunţe prezenta convenţie printr-o notifi care 
adresată Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

2. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la primirea notifi cării de către 
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.

Articolul 24

1. Orice diferend între două sau mai multe state contractante privind interpreta-
rea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi  soluţionat pe calea negocierilor, 
va fi  supus arbitrajului, la cererea unuia dintre ele. Dacă în cursul a 6 luni de la data 
cererii de arbitraj părţile nu reușesc să se pună de acord asupra organizării arbitra-
jului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, 
depunînd o cerere conform statului curţii.

2. Fiecare stat contractant va putea, în momentul în care va semna sau va ratifi ca 
prezenta convenţie sau va adera la ea, să declare că nu se consideră legat de prevederi-
le paragrafului precedent. Celelalte state contractante nu vor fi  legate de prevederile 
respective faţă de orice stat contractant care va fi  formulat o asemenea rezervă.

3. Orice stat contractant care va fi  formulat o rezervă conform prevederilor pa-
ragrafului precedent va putea în orice moment să-și retragă această rezervă printr-o 
notifi care adresată Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

Articolul 25

În afară de cazul prevăzut la articolul 24, nu va fi  admisă nici o rezervă la prezenta 
convenţie.

Articolul 26

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale va notifi ca tuturor statelor membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite sau ale unei instituţii specializate:
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a) orice semnare a prezentei convenţii și data acestei semnări;
b) depunerea oricărui instrument de ratifi care sau de aderare și data acestei 

depuneri;
c) data la care prezenta convenţie va intra în vigoare, potrivit prevederilor para-

grafului 1 din articolul 21;
d) primirea oricărei notifi cări de denunţare și data primirii; și 
e) primirea oricărei declaraţii sau notifi cări făcute în baza articolu 24 și data 

primirii.
Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, autorizaţi în modul cuvenit, au semnat 

prezenta convenţie.
Încheiată la Tokio, în a paisprezecea zi a lunii septembrie anul una mie nouă sute 

șaizeci și trei, în trei texte autentice întocmite în limbile franceză, engleză și spaniolă.
Prezenta convenţie va fi  depusă la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, 

unde, conform prevederilor articolului 19, va rămîne deschisă spre semnare iar 
această organizaţie va transmite copii certifi cate pentru conformitate, de pe prezen-
ta convenţie, tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau ale unei 
instituţii specializate.
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CONVENŢIA PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR*

PREAMBUL

înaltele părţi contractante,
Considerînd că în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite și Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului, aprobată la 10 decembrie 1948 de către Adunarea generală, 
este afi rmat principiul că fi inţele umane, fără deosebire, trebuie să se bucure de drep-
turile omului și de libertăţile fundamentale,

Considerînd că Organizaţia Naţiunilor Unite a manifestat, în mai multe rînduri, 
profunda solicitudine faţă de refugiaţi și că s-a preocupat să asigure acestora exerci-
ţiul cel mai larg posibil al drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului,

Considerînd că este de dorit să revizuiască și să se codifi ce acordurile internaţi-
onale anterioare referitoare la statutul refugiaţilor și să se extindă aplicarea acestor 
instrumente și protecţia pe care o instituie pentru refugiaţi printr-un nou acord,

Considerînd că din acordarea dreptului de azil pot rezulta sarcini deosebit de grele 
pentru anumite ţări și că rezolvarea corespunzătoare a problemelor a căror dimen-
siune și caracter internaţional au fost recunoscute de către Organizaţia Naţiunilor 
Unite nu poate fi  realizată, în această ipoteză, fără o solidaritate internaţională,

Exprimînd dorinţa ca toate statele ce recunosc caracterul social și umanitar al 
problemei refugiaţilor să facă tot ce le este în putere a evita ca această problemă să 
devină o sursă de tensiune între state,

Luînd act de faptul că Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi are 
drept sarcină să vegheze la aplicarea convenţiilor internaţionale care asigură pro-
tecţia refugiaţilor și recunoscînd că o coordonare efectivă a măsurilor luate pentru 
rezolvarea acestei probleme va depinde de cooperarea statelor cu Înaltul Comisar,

Au convenit asupra dispoziţiilor care urmează:

CAPITOLUL  I 

DISPOZIŢII GENERALE 

ARTICOLUL 1

Defi niţia termenului „refugiat”
A. Pentru scopurile prezentei Convenţii, termenul de refugiat se va aplica oricărei 

persoane:
(1) care a fost considerată refugiat potrivit aranjamentelor din 12 mai 1926 și 

30 iunie 1928 sau potrivit convenţiilor din 28 octombrie 1933 și din 10 februarie 
1938 și protocolului din 14 septembrie 1939 sau ca urmare a aplicării Constituţiei 
Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi.

Hotărîrile de neadmitere ca refugiat luate de Organizaţia Internaţională pentru 

* Adoptată la 28 iulie 1951 de Conferinţa plenipotenţiarilor Naţiunilor Unite asupra statutului re-
fugiaţilor și apatrizilor, convocată de Adunarea generală la 14 decembrie 1950. Intrată în vigoare 
la 22 aprilie 1954, conform dispoziţiilor art. 43.
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Refugiaţi în timpul mandatului său nu constituie o piedică pentru acordarea calită-
ţii de refugiat persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de paragraful 2 din 
prezenta secţiune;

(2) care, în urma unor evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 și unor 
temeri justifi cate de a fi  persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei 
la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se afl ă în afara ţării a cărei cetă-
ţenie o are și care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu dorește protecţia acestei 
ţări; sau care, neavînd nici o cetăţenie și găsindu-se în afara ţării în care avea reședinţa 
obișnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei 
temeri, nu dorește să se reîntoarcă.

În cazul unei persoane care are mai multe cetăţenii, expresia ţara a cărei cetăţenie o 
are vizează fi ecare dintre ţările a cărei cetăţenie o are. Nu va fi  considerată ca lipsită de 
protecţia ţării a cărei cetăţenie o are orice persoană care, fără un motiv valabil întemeiat 
pe teamă justifi cată, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările a cărei cetăţenie o are.

B. (1) Pentru scopurile prezentei Convenţii, cuvintele evenimente survenite în-
aintea datei de 1 ianuarie 1951, ce fi gurează la art. 1, secţiunea A, vor putea fi  
înţelese în sensul de:

a) evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa, sau
b) evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa sau în altă parte; și 

fi ecare stat contractant va face, în momentul semnăturii, ratifi cării sau aderării, o de-
claraţie prin care va preciza sensul pe care înţelege să-l dea acestei expresii din punct 
de vedere al obligaţiilor asumate de el în virtutea prezentei Convenţii.

(2) Orice stat contractant care a adoptat formula a) va putea în orice moment să-și 
extindă obligaţiile sale adoptînd formula b) printr-o notifi care adresată Secretarului 
general al Naţiunilor Unite.

C. Această Convenţie va înceta să fi e aplicabilă oricărei persoane vizate de dispo-
ziţiile secţiunii A mai sus menţionate, în următoarele cazuri:

(1) dacă a solicitat din nou și în mod voluntar protecţia ţării a cărei cetăţenie o 
are; sau

(2) dacă, după ce și-a pierdut cetăţenia, a redobîndit-o în mod voluntar; sau
(3) dacă a dobîndit o nouă cetăţenie și se bucură de protecţia ţării a cărei cetăţenie 

a dobîndit-o; sau
(4) dacă s-a reîntors în mod voluntar pentru a se stabili în ţara pe care a părăsit-o 

sau în afara căreia a stat de teama de a fi  persecutată; sau
(5) dacă împrejurările în urma cărora ea a fost recunoscută ca refugiat au încetat 

să existe, ea nu mai poate continua să refuze protecţia ţării a cărei cetăţenie o are.
Se subînţelege totuși că dispoziţiile prezentului paragraf nu se vor aplica oricărui 

refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A din prezentul articol, care poate 
invoca, pentru a realiza protecţia ţării a cărei cetăţenie o are, motive imperioase ce se 
referă la persecuţii anterioare;

(6) în cazul unei persoane care nu are o cetăţenie, dacă, nemaiexistînd împrejură-
rile în urma cărora a fost recunoscută ca refugiat, ea este în măsură să se întoarcă în 
ţara în care avea reședinţa obișnuită.
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Se subînţelege totuși că dispoziţiile prezentului paragraf nu se vor aplica oricărui 
refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A din prezentul articol, care poate in-
voca, pentru a refuza să se întoarcă în ţara în care el avea reședinţa obișnuită, motive 
imperioase ce se referă la persecuţii anterioare.

D. Dacă Convenţie nu va fi  aplicabilă persoanelor care benefi ciază în prezent de o 
protecţie sau de o asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Naţiunilor 
Unite, alta decît Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

Atunci cînd această protecţie sau această asistenţă va înceta pentru un motiv oare-
care, fără ca situaţia acestor persoane să fi  fost reglementată în mod defi nitiv, în con-
formitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, 
aceste persoane vor benefi cia, de drept, de regimul prevăzut de această Convenţie.

E. Această Convenţie nu va fi  aplicabilă unei persoane considerate de autorităţile 
competente ale ţării în care această persoană și-a stabilit reședinţa ca avînd drepturi 
și obligaţii decurgînd din faptul că are cetăţenia acestei ţări.

F. Dispoziţiile acestei Convenţii nu vor fi  aplicabile persoanelor despre care ar 
exista motive serioase să se creadă:

a) că au comis o crimă contra păcii, o crimă de război sau o crimă contra uma-
nităţii, în sensul instrumentelor elaborate pentru a prevedea dispoziţii cu privire la 
aceste crime;

b) că au comis o crimă gravă de drept comun în afara ţării de primire, înainte de 
a fi  admise în aceasta ca refugiaţi;

c) că s-au făcut vinovate de acţiuni contrare scopurilor și principiilor Naţiunilor 
Unite.

ARTICOLUL 2

Obligaţii generale
Orice refugiat, are, faţă de ţara în care se afl ă, obligaţii care comportă, în special, 

datoria de a se conforma legilor și regulamentelor, precum și măsurilor luate pentru 
menţinerea ordinii publice.

ARTICOLUL 3

Nediscriminarea
Statele contractante vor aplica dispoziţiile acestei Convenţii refugiaţilor fără dis-

criminare în ce privește rasa, religia sau ţara de origine.
ARTICOLUL 4

Religia
Statele contractante vor acorda refugiaţilor pe teritoriul lor un tratament cel puţin 

la fel de favorabil ca și cel acordat naţionalilor în ce privește libertatea de a practica 
religia lor și libertatea de instruire religioasă a copiilor lor.
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ARTICOLUL 5

Drepturi acordate independent de această Convenţie
Nici o dispoziţie din această Convenţie nu aduce atingere celorlalte drepturi și 

avantaje acordate refugiaţilor, independent de această Convenţie.
ARTICOLUL 6

Expresia „în aceleaşi împrejurări”
În sensul acestei Convenţii, expresia în aceleași împrejurări implică faptul că 

toate condiţiile (și mai ales acelea care au legătură cu durata și condiţiile de ședere sau 
de reședinţă) pe care cel în cauză ar trebui să le îndeplinească, pentru a putea exercita 
dreptul în chestiune, dacă nu era refugiat, trebuie să fi e îndeplinite de către el, cu ex-
cepţia condiţiilor care, datorită naturii lor, nu pot fi  îndeplinite de către un refugiat.

ARTICOLUL 7

Dispensa de reciprocitate
1. Sub rezerva dispoziţiilor mai favorabile prevăzute de prezenta Convenţie, orice 

stat contractant va acorda refugiaţilor regimul pe care îl acordă în general străinilor.
2. După o perioadă de rezidenţă de trei ani, toţi refugiaţii vor benefi cia pe terito-

riul statelor contractante de dispensa de reciprocitate legislativă.
3. Orice stat contractant va continua să acorde refugiaţilor drepturile și avantajele 

pe care ei puteau să le pretindă, în absenţa reciprocităţii, la data intrării în vigoare a 
prezentei Convenţii pentru statul respectiv.

4. Statele contractante vor lua în considerare cu bunăvoinţă posibilitatea de a 
acorda refugiaţilor, în absenţa reciprocităţii, drepturi și avantaje, în afara celor pe 
care le-ar putea pretinde în virtutea paragrafelor 2 și 3, precum și posibilitatea pen-
tru refugiaţi care nu îndeplinesc condiţiile vizate la paragrafele 2 și 3 de a benefi cia 
de dispensa de reciprocitate.

5. Dispoziţiile paragrafelor 2 și 3 de mai sus se aplică, de asemenea, drepturilor și 
avantajelor vizate la art. 13, 18, 19, 21 și 22 ale prezentei Convenţii, ca și drepturilor 
și avantajelor care nu sunt prevăzute de acestea.

ARTICOLUL 8

Dispensa de măsuri excepţionale
În ce privește măsurile excepţionale care pot fi  luate împotriva persoanei, bunuri-

lor sau intereselor cetăţenilor unui stat determinat, statele contractante nu vor aplica 
aceste măsuri unui refugiat, cetăţean formal al sus- numitului stat, numai în consi-
derarea cetăţeniei sale. Statele contractante care, potrivit legislaţiei lor nu pot aplica 
principiul general consacrat în acest articol, vor acorda, în cazurile corespunzătoare, 
dispense în favoarea unor asemenea refugiaţi.

ARTICOLUL 9

Măsuri provizorii
Nici una din dispoziţiile prezentei Convenţii nu are ca efect împiedicarea vreunui 

stat contractant, în timp de război sau în alte circumstanţe grave și excepţionale, de 
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a lua, în mod provizoriu, cu privire la o persoană determinată, măsurile pe care acest 
stat le apreciază indispensabile securităţii naţionale, pînă la stabilirea de către statul 
contractant respectiv că această persoană este efectiv un refugiat și că menţinerea 
sus-ziselor măsuri este necesară, în cazul său, în interesul securităţii naţionale.

ARTICOLUL 10

Continuitatea de reşedinţă
1. Atunci cînd un refugiat a fost deportat în cursul celui de-al doilea război mon-

dial și transportat pe teritoriul unuia dintre statele contractante, unde își are reșe-
dinţa, durata acestei reședinţe forţate este considerată ca reședinţă regulată pe acest 
teritoriu.

2. Atunci cînd un refugiat a fost deportat de pe teritoriul unui stat contractant în 
cursul celui de-al doilea război mondial, iar el s-a întors în acel stat înainte de intra-
rea în vigoare a prezentei Convenţii, cu scopul de a-și stabili reședinţa pe acest terito-
riu, perioada care precede și aceea care urmează acestei deportări vor fi  considerate, 
pentru toate situaţiile în care o reședinţă neîntreruptă este necesară, ca reprezentînd 
o singură perioadă neîntreruptă.

ARTICOLUL 11

Marinari refugiaţi
În cazul refugiaţilor folosiţi în mod regulat ca membri ai echipajului la bordul 

unei nave purtînd pavilionul unui stat contractant, acest stat va examina cu bună-
voinţă posibilitatea de a autoriza ca respectivii refugiaţi să se stabilească pe teritoriul 
său și să le elibereze documente de călătorie sau de a-i admite, cu titlu temporar, pe 
teritoriul său, îndeosebi în scopul facilitării stabilirii lor într-o altă ţară.

CAPITOLUL II

CONDIŢIA JURIDICĂ

ARTICOLUL 12

Statut personal
1. Statutul personal al unui refugiat va fi  guvernat de legea ţării unde își are domi-

ciliul sau, în lipsa unui domiciliu, de legea ţării unde își are reședinţa.
2. Drepturile dobîndite anterior de către refugiat, care decurg din statutul perso-

nal, în special cele care rezultă din căsătorie, vor fi  recunoscute de către fi ecare stat 
contractant, sub rezerva, dacă va fi  cazul, a îndeplinirii formalităţilor prevăzute de 
legislaţia statului respectiv, înţelegîndu-se, totuși, că dreptul în cauză trebuie să fi e 
dintre cele care ar fi  fost recunoscute de legislaţia statului respectiv, dacă cel în cauză 
n-ar fi  devenit un refugiat.
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ARTICOLUL 13

Proprietate mobiliară şi imobiliară
Statele contractante vor acorda oricărui refugiat un tratament cît mai favorabil 

posibil și, în orice caz, un tratament care să nu fi e mai puţin favorabil decît cel 
acordat, în aceleași împrejurări, străinilor în general, în ce privește dobîndirea de 
proprietăţi mobiliare și imobiliare, precum și de alte drepturi care se referă la acestea, 
închirierea și alte contracte privind proprietatea mobiliară și imobiliară.

ARTICOLUL 14

Proprietate intelectuală şi industrială
În materie de protecţie a proprietăţii industriale, în special de invenţii, desene, mo-

dele, mărci de fabrică, fi rme de comerţ și în materie de protecţie a proprietăţii literare, 
artistice și știinţifi ce, orice refugiat va benefi cia, în ţara unde își are reședinţa obiș-
nuită, de aceeași protecţie care este acordată naţionalilor ţării respective. Pe teritoriul 
oricăruia dintre statele contractante, el se va bucura de aceeași protecţie care este 
acordată pe teritoriul respectiv cetăţenilor ţării în care el își are reședinţa obișnuită.

ARTICOLUL 15

Drepturi de asociere
Statele contractante vor acorda refugiaţilor care își au reședinţa legală pe teritoriul 

lor, în ce privește asociaţiile cu scop apolitic și nelucrativ și sindicatele profesionale, tra-
tamentul cel mai favorabil acordat cetăţenilor unei ţări străine, în aceleași împrejurări.

ARTICOLUL 16

Dreptul de a sta în justiţie
1. Orice refugiat va avea, pe teritoriul statelor contractante, acces liber și facil în 

faţa tribunalelor.
2. În statul contractant unde își are reședinţa obișnuită, orice refugiat se va bucu-

ra de același tratament ca oricare cetăţean în ce privește accesul la tribunale, inclusiv 
asistenţa judiciară și scutirea de cauţiunea judicatum solvi.

3. În statele contractante, altele decît cel unde își are reședinţa obișnuită, în le-
gătură cu problemele vizate la paragraful 2, orice refugiat se va bucura de același 
tratament ca cel acordat unui cetăţean al ţării unde el își are reședinţa obișnuită.

CAPITOLUL III

ACTIVITĂŢI LUCRATIVE

ARTICOLUL 17

Profesiuni salarizate
1. Statele contractante vor acorda oricărui refugiat avînd reședinţa obișnuită pe 

teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleași împrejurări, cetăţe-
nilor unei ţări străine în ce privește exerciţiul unei activităţi profesionale salarizate.

2. În orice caz, măsurile restrictive impuse străinilor sau angajării străinilor, în sco-
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pul protecţiei pieţei naţionale a muncii, nu vor fi  aplicabile refugiaţilor care au fost 
deja dispensaţi de acestea la data intrării în vigoare a acestei Convenţii de către statul 
contractant interesat sau care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) au 3 ani de rezidenţă în ţara respectivă;
b) au ca soţ o persoană posedînd cetăţenia ţării de reședinţă. Un refugiat nu poate 

invoca benefi ciul acestei dispoziţii în cazul cînd și-a abandonat soţul;
c) are unu sau mai mulţi copii posedînd cetăţenia ţării de reședinţă.
3. Statele contractante vor primi cu bunăvoinţă adoptarea de măsuri tinzînd să asi-

mileze drepturile tuturor refugiaţilor în ce privește exercitarea de profesiuni salarizate 
cu acelea ale cetăţenilor lor, în special pentru refugiaţii care au intrat pe teritoriul lor în 
aplicarea unui program de recrutare de forţă de muncă sau a unui program de imigrare.

ARTICOLUL 18

Profesiuni nesalarizate
Statele contractante vor acorda refugiaţilor care se afl ă în mod legal pe teritoriul 

lor tratamentul cel mai favorabil posibil și, în orice caz, un tratament nu mai puţin 
favorabil decît cel acordat, în aceleași împrejurări, străinilor în general, în ce privește 
exercitarea unei profesiuni nesalarizate în agricultură, industrie, artizanat sau comerţ, 
precum și pentru crearea de societăţi comerciale și industriale.

ARTICOLUL 19

Profesiuni libere
1. Fiecare stat contractant va acorda refugiaţilor care se afl ă în mod legal pe teri-

toriul lor, titulari de diplome recunoscute de către autorităţile competente ale sta-
tutului respectiv și care doresc să exercite o profesiune liberă, un tratament cît mai 
favorabil posibil și, în orice caz, un tratament nu mai puţin favorabil decît acela 
acordat, în aceleași împrejurări, străinilor în general.

2. Statele contractante vor face tot ceea ce le stă în putinţă, în conformitate cu 
legile și constituţiile lor, pentru a asigura instalarea unor asemenea refugiaţi în teri-
torii, altele decît teritoriile metropolitane, pentru care ele își asumă responsabilitatea 
relaţiilor internaţionale

CAPITOLUL IV 

BUNĂSTAREA 

ARTICOLUL 20

Raţionalizarea
În cazul cînd există un sistem de raţionalizare la care este supusă populaţia în 

ansamblul său și care reglementează repartiţia generală a produselor la care există o 
penurie, refugiaţii vor avea tratamentul naţionalilor.

ARTICOLUL 21

Locuinţe
În privinţa locuinţelor, în măsura în care această problemă intră sub inciden-
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ţa legilor și regulamentelor sau este supusă controlului autorităţilor publice, statele 
contractante vor acorda refugiaţilor care își au reședinţa legală pe teritoriul lor un 
tratament cît mai favorabil posibil: în orice caz, acest tratament nu va fi  mai puţin 
favorabil decît cel acordat, în aceleași împrejurări, străinilor în general.

ARTICOLUL 22

Educaţie publică
1. Statele contractante vor acorda refugiaţilor același tratament ca și cetăţenilor 

lor în ceea ce privește învăţămîntul primar.
2. Statele contractante vor acorda refugiaţilor un tratament cît mai favorabil și, 

în orice caz, nu mai puţin favorabil decît cel acordat străinilor în general, în aceleași 
împrejurări, în privinţa formelor de educaţie, altele decît învăţămîntul primar și, în 
special, în ceea ce privește accesul la studii, recunoașterea certifi catelor de studii, a 
diplomelor și titlurilor universitare eliberate în străinătate, reducerea de taxe și im-
pozite și acordarea de burse de studii.

ARTICOLUL 23

Asistenţă publică
Statele contractante vor acorda refugiaţilor avînd reședinţa regulată pe teritoriul 

lor același tratament în materie de asistenţă și securitate publică ca și cel acordat 
cetăţenilor lor.

ARTICOLUL 24

Legislaţia muncii şi securităţii sociale
1. Statele contractante vor acorda refugiaţilor avînd reședinţa regulată pe terito-

riul lor același tratament ca și cetăţenilor lor în ceea ce privește următoarele materii:
a) în măsura în care aceste probleme sunt reglementate de legislaţie sau depind de 

autorităţile administrative, remuneraţia, inclusiv alocaţiile de familie, atunci cînd 
aceste alocaţii fac parte din remuneraţie, durata timpului de muncă, orele supli-
mentare, concediile plătite, restricţiile privind munca la domiciliu, vîrsta minimă 
de angajare, ucenicia și formarea profesională, munca femeilor și a adolescenţilor, 
benefi ciul avantajelor oferite de contractele colective de muncă;

b) asigurările sociale (dispoziţiile legale cu privire la accidentele de muncă, bolile 
profesionale, maternitate, boli, invaliditate, bătrîneţe, deces, șomaj, sarcini familiale, 
precum și cu privire la orice alt risc care, potrivit legislaţiei naţionale, este acoperit de 
către un sistem de securitate socială), sub rezerva:

(i) aranjamentelor corespunzătoare vizînd menţinerea drepturilor cîștigate și a 
drepturilor în curs de dobîndire;

(ii) dispoziţiilor speciale prevăzute de legislaţia naţională a ţării de reședinţă, vi-
zînd prestaţiile sau fracţiunile de prestaţii plătibile exclusiv din fondurile publice, 
ca și alocaţiile vărsate persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile privind cotizaţia 
pentru obţinerea unei pensii normale.

2. Drepturile la prestaţie rezultate din decesul unui refugiat, ca urmare a unui ac-
cident de muncă sau a unei boli profesionale, nu vor fi  afectate de faptul că persoana 
îndreptăţită își are reședinţa în afara teritoriului statului contractant.
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3. Statele contractante vor extinde pentru refugiaţi efectele favorabile ale acordurilor 
pe care le-au încheiat sau le vor încheia între ele, cu privire la menţinerea drepturilor 
cîștigate sau în curs de dobîndire, în materie de securitate socială, dacă refugiaţii înde-
plinesc condiţiile prevăzute pentru cetăţenii ţărilor semnatare ale acordurilor respective.

4. Statele contractante vor examina cu bunăvoinţă posibilitatea de a extinde, cît 
mai mult posibil, pentru refugiaţi, efectele favorabile ale acordurilor similare care 
sunt sau vor fi  în vigoare între aceste state contractante și statele necontractante.

CAPITOLUL V

MĂSURI ADMINISTRATIVE

ARTICOLUL 25

Asistenţă administrativă
1. Atunci cînd exercitarea unui drept de către un refugiat ar necesita, în mod normal, 

concursul autorităţilor unei ţări străine, la care el nu poate recurge, statele contractante 
pe teritoriul cărora refugiatul își are reședinţa se vor îngriji să-i fi e acordată asistenţa 
necesară fi e de către autorităţile lor proprii, fi e de către o autoritate internaţională.

2. Autoritatea sau autorităţile menţionate la paragraful 1 vor elibera sau se vor 
îngriji să se elibereze, sub controlul lor, refugiaţilor, documentele sau certifi catele 
care în mod normal ar fi  eliberate unui străin de către autorităţile sale naţionale sau 
prin intermediul acestora.

3. Documentele sau certifi catele astfel eliberate vor înlocui actele ofi ciale eliberate 
străinilor de către autorităţile naţionale sau prin intermediul acestora și vor fi  consi-
derate valabile pînă la proba contrară.

4. Sub rezerva excepţiilor care ar putea fi  admise în favoarea persoanelor nevoiașe, 
serviciile menţionate în prezentul articol vor putea fi  remunerate, dar aceste remune-
rări vor fi  moderate și raportate la cele percepute naţionalilor pentru servicii similare.

5. Dispoziţiile acestui articol nu afectează cu nimic dispoziţiile art. 27 și 28.
ARTICOLUL 26

Libertatea de circulaţie
Fiecare stat contractant va acorda refugiaţilor care se găsesc în mod legal pe te-

ritoriul său dreptul de a-și alege locul de reședinţă și de a circula liber, cu rezervele 
instituite de reglementările aplicabile străinilor, în general, în aceleași împrejurări.

ARTICOLUL 27

Documente de identitate
Statele contractante vor elibera documente de identitate fi ecărui refugiat care se 

găsește pe teritoriul lor și care nu posedă un document de călătorie valabil.
ARTICOLUL 28

Documente de călătorie
1. Statele contractante vor elibera refugiaţilor care își au reședinţa obișnuită pe teri-

toriul lor documente de călătorie care să le permită să călătorească în afara acestui te-
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ritoriu, afară de cazul că raţiuni imperioase privind securitatea naţională sau ordinea 
publică nu se opun la aceasta; dispoziţiile anexei la prezenta Convenţie se vor aplica 
acestor documente. Statele contractante vor putea elibera un astfel de document de 
voiaj oricărui alt refugiat care se găsește pe teritoriul lor; ele vor acorda o atenţie spe-
cială cazurilor refugiaţilor care se găsesc pe teritoriul lor și care nu sunt în măsură de 
a obţine un document de călătorie din ţara unde își au reședinţa obișnuită.

2. Documentele de călătorie eliberate potrivit acordurilor internaţionale anterioare 
de către părţile la aceste acorduri vor fi  recunoscute de către statele contractante și 
considerate ca și cum ele ar fi  fost eliberate refugiaţilor în virtutea prezentului articol.

ARTICOLUL 29
Taxe fi scale 1. Statele contractante nu vor impune refugiaţilor obligaţii, taxe, im-

pozite, indiferent ce denumire ar purta, altele sau mai ridicate decît cele care sunt sau 
vor fi  percepute de la proprii cetăţeni în situaţii similare.

2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedică aplicarea faţă de refugiaţi a 
dispoziţiilor legilor și regulamentelor cu privire la taxele aferente pentru eliberarea 
către străini de documente administrative, inclusiv documente de identitate.

ARTICOLUL 30

Transferul bunurilor
1. Fiecare stat contractant va permite refugiaţilor, potrivit legilor și regulamente-

lor din ţările lor, să transfere bunurile pe care ei le-au introdus pe teritoriul său, pe 
teritoriul unei alte ţări unde ei au fost admiși în scopul de a se reinstala.

2. Fiecare stat contractant va trata cu bunăvoinţă cererile prezentate de refugiaţii 
care doresc să obţină autorizaţia de a-și transfera toate bunurile necesare pentru re-
instalarea lor în altă ţară unde ei au fost admiși.

ARTICOLUL 31

Refugiaţi afl aţi ilegal în ţara de primire
1. Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale, pe motivul intrării sau șe-

derii lor ilegale, refugiaţilor care, sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea 
lor erau ameninţate în sensul prevăzut de art. 1, intră sau se găsesc pe teritoriul lor 
fără autorizaţie, sub rezerva prezentării lor fără întîrziere la autorităţi pentru a le 
expune motivele, recunoscute ca valabile, ale intrării sau prezenţei lor ilegale.

2. Statele contractante nu vor aplica, în ce privește deplasările acestor refugiaţi, 
alte restricţii decît acelea care sunt necesare; aceste restricţii vor fi  aplicate numai 
pînă la reglementarea statutului lor de refugiaţi în ţara respectivă sau pînă la obţine-
rea admiterii în altă ţară. În vederea acestei ultime admiteri, statele contractante vor 
acorda acestor refugiaţi un termen rezonabil și toate facilităţile necesare.

ARTICOLUL 32

Expulzare
1. Statele contractante nu vor expulza un refugiat care se găsește în mod legal pe 

teritoriul lor decît pentru raţiuni de securitate naţională sau de ordine publică.
2. Expulzarea unui asemenea refugiat nu va avea loc decît în executarea unei ho-
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tărîri adoptate conform procedurii prevăzute de lege. Refugiatului va trebui să i se 
permită, în afara cazului în care raţiuni imperioase privind securitatea naţională se 
opun, să prezinte probe în apărarea sa, să poată face recurs și să poată fi  reprezentat, 
în acest scop, în faţa unei autorităţi competente sau în faţa uneia sau mai multor 
persoane special desemnate de autoritatea competentă.

3. Statele contractante vor acorda unui asemenea refugiat un termen rezonabil 
pentru a-i permite să încerce să fi e admis legal într-o altă ţară. Statele contractante 
pot aplica, în cadrul acestui termen, măsurile de ordine internă pe care le vor consi-
dera oportune.

ARTICOLUL 33

Interdicţia de expulzare şi returnare
1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel, un refugiat 

peste frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea sa ar fi  ameninţate pe motive de 
rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii politice.

2. Benefi ciul prezentei dispoziţii nu va putea totuși fi  invocat de către un refu-
giat faţă de care ar exista motive serioase de a fi  considerat ca un pericol pentru 
securitatea ţării unde se găsește sau care, fi ind condamnat defi nitiv pentru o crimă 
sau un delict deosebit de grav, constituie o ameninţare pentru comunitatea ţării 
respective.

ARTICOLUL 34

Naturalizarea
Statele contractante vor facilita, pe cît posibil, asimilarea și naturalizarea refugia-

ţilor. Ele se vor strădui, în special, să accelereze procedura de naturalizare și reduce-
re, pe cît posibil, a taxelor și costurilor acestei proceduri.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII EXECUTORII ŞI TRANZITORII

ARTICOLUL 35

Cooperarea autorităţilor naţionale cu Naţiunile Unite
1. Statele contractante se angajează să coopereze cu Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sau cu orice altă instituţie a Naţiunilor Unite 
care i-ar succeda, în exercitarea funcţiilor sale și, în special, să ușureze sarcina sa de 
supraveghere a aplicării dispoziţiilor acestei Convenţii.

2. În scopul de a permite Înaltului Comisariat sau oricărei alte instituţii a Naţi-
unilor Unite care i-ar succeda de a prezenta rapoarte organelor competente ale 
Naţiunilor Unite, statele contractante se angajează să le furnizeze, în forma potrivi-
tă, informaţiile și datele statistice cerute cu privire la:

a) statutul refugiaţilor;
b) aplicarea prezentei Convenţii;
c) legile, regulamentele și decretele care sunt sau vor intra în vigoare în ce privește 

refugiaţii.
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ARTICOLUL 36

Informaţii privind legile şi regulamentele naţionale
Statele contractante vor comunica Secretarului general al Naţiunilor Unite textele 

legilor și regulamentelor pe care le vor putea adopta pentru a asigura aplicarea acestei 
Convenţii.

ARTICOLUL 37

Legătura cu convenţiile anterioare
Fără prejudicierea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 28, această Convenţie înlocu-

iește, între părţile contractante, acordurile din 5 iulie 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 
30 iunie 1928 și 30 iulie 1935, precum și Convenţiile din 28 octombrie 1933 și 10 
februarie 1938, Protocolul din 14 septembrie 1939 și Acordul din 15 octombrie 1946.

CAPITOLUL VII

CLAUZE FINALE 

ARTICOLUL 38

Soluţionarea diferendelor Orice diferend între părţile la prezenta Convenţie referitor 
la interpretarea sau aplicarea acesteia, care nu va putea fi  soluţionat prin alte mijloace, 
va fi  supus Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea uneia dintre părţile în diferend.

ARTICOLUL 39

Semnare, ratifi care şi aderare
1. Prezenta Convenţie va fi  deschisă spre semnare la Geneva, la 28 iulie 1951 și, 

după această dată, depusă la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ea 
va rămîne deschisă spre semnare la Ofi ciul european al Naţiunilor Unite de la 28 
iulie pînă la 31 august 1951 și din nou deschisă spre semnare la sediul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite de la 17 septembrie 1951 pînă la 31 decembrie 1952.

2. Prezenta Convenţie va fi  deschisă semnării de către toate statele membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum și de către orice alt stat care nu este membru 
al organizaţiei, invitat la Conferinţa plenipotenţiarilor referitoare la statutul refu-
giaţilor și apatrizilor sau de către orice stat căruia Adunarea generală i-a adresat o 
invitaţie în acest sens. Ea va trebui să fi e ratifi cată, iar instrumentele de ratifi care vor 
fi  depuse la Secretarul general al Naţiunilor Unite.

3. Statele vizate la paragraful 2 al prezentului articol vor putea să adere la prezenta 
Convenţie începînd cu data de 28 iulie 1951. Aderarea se va face prin depunerea 
unui instrument de aderare la Secretarul general al Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 40

Clauză de aplicare teritorială
1. Orice stat va putea, în momentul semnării, ratifi cării sau aderării, să declare că 

prezenta Convenţie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care el le reprezintă pe 
plan internaţional sau la unu ori mai multe dintre ele. O asemenea declaraţie își va 
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produce efectele în momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv.
2. În orice moment ulterior, această extindere se va face prin notifi care adresată 

Secretarului general al Naţiunilor Unite și își va produce efectele începînd cu cea 
de-a 90-a zi care va urma datei la care Secretarul general al Naţiunilor Unite a primit 
notifi carea sau la data intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv, dacă 
această ultimă dată este posterioară.

3. În ce privește teritoriile cărora prezenta Convenţie nu li se aplică la data sem-
nării, ratifi cării sau aderării, fi ecare stat interesat va examina posibilitatea de a lua, cît 
mai curînd posibil, orice măsuri necesare în cazul aplicării ei la teritoriile respective, 
sub rezerva, dacă este cazul, a consimţămîntului guvernelor acestor teritorii, cerut 
din raţiuni constituţionale.

ARTICOLUL 41

Clauză federală
În cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica următoarele dispoziţii:
a) în ce privește acele articole ale Convenţiei a căror aplicare depinde de acţiunea 

legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile guvernului federal vor fi , în această 
măsură, aceleași cu cele ale părţilor care nu sunt state federale;

b) în ce privește articolele prezentei Convenţii, a căror aplicare depinde de acţiunea 
legislativă a fi ecăruia dintre statele, provinciile sau cantoanele constitutive, care nu sunt, 
în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute să ia măsuri legislative, guver-
nul federal va aduce, cît mai curînd posibil și cu avizul său favorabil, articolele respective 
la cunoștinţa autorităţilor competente ale statelor provinciilor sau cantoanelor;

c) un stat federal, parte la Convenţie, va comunica la cererea oricărui alt stat con-
tractant, care îi va fi transmisă prin Secretarul general al Naţiunilor Unite, o prezentare 
asupra legislaţiei și practicilor în vigoare în statul federal și în unităţile sale constitutive 
în ce privește o dispoziţie sau alta a Convenţiei, indicînd măsura în care respectiva 
dispoziţie a fost pusă în aplicare printr-o acţiune legislativă sau de altă natură.

ARTICOLUL 42

Rezerve
În momentul semnării, ratifi cării sau aderării, orice stat va putea formula rezerve 

la articolele Convenţiei, cu excepţia art. 1, 3, 4, 16 (1), 33 și 36-46 inclusiv. Orice 
stat contractant care a formulat o rezervă conform paragrafului 1 al acestui articol, 
va putea în orice moment să o retragă, printr-o comunicare, în acest sens, adresată 
Secretarului general al Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 43

Intrarea în vigoare
Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a doua zi care va urma datei 

depunerii celui de-al șaselea instrument de ratifi care sau de aderare. Pentru fi ecare 
dintre statele care vor ratifi ca Convenţia sau vor adera la aceasta după depunerea 
celui de-al șaselea instrument de ratifi care sau de aderare, ea va intra în vigoare în 
cea de-a 90-a zi care va urma datei depunerii de către acel stat a instrumentului său 
de ratifi care sau de aderare.
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ARTICOLUL 44

Denunţare
1. Orice stat contractant va putea denunţa Convenţia în orice moment, prin no-

tifi carea adresată Secretarului general al Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efecte pentru statul respectiv la un an de la data cînd 

ea a fost primită de către Secretarul general al Naţiunilor Unite.
3. Orice stat care a făcut o declaraţie sau o notifi care potrivit art. 40 va putea să 

notifi ce ulterior Secretarului general al Naţiunilor Unite că prezenta Convenţie va 
înceta să se aplice oricărui teritoriu menţionat în notifi care. Convenţia va înceta să 
se aplice teritoriului respectiv după un an de la data la care Secretarul general va fi  
primit această notifi care.

ARTICOLUL 45

Revizuire
1. Orice stat contractant va putea, în orice moment, printr-o notifi care adresată 

Secretarului general al Naţiunilor Unite, să ceară revizuirea prezentei Convenţii.
2. Adunarea generală a Naţiunilor Unite va recomanda, dacă va fi  cazul, măsurile 

ce vor trebui luate în legătură cu această cerere.
ARTICOLUL 46

Notifi cările Secretarului general al Naţiunilor Unite
Secretarul general al Naţiunilor Unite va notifi ca tuturor statelor membre ale 

Naţiunilor Unite, precum și statelor nemembre vizate de art. 39:
a) declaraţiile și notifi cările prevăzute la secţiunea B a art. 1;
b) semnăturile, ratifi cările și aderările prevăzute de aplicarea art. 39;
c) declaraţiile și notifi cările prevăzute de art. 40;
d) rezervele formulate sau retrase la care se referă art. 42;
e) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare, în aplicarea art. 43;
f) denunţările și notifi cările prevăzute de art. 44;
g) cererile de revizuire prevăzute de art. 45.
Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod cuvenit, au semnat, în numele 

guvernelor lor, prezenta Convenţie.
Făcută la Geneva, la 28 iulie una mie nouă sute cincizeci și unu, într-un singur 

exemplar, ale cărui texte în limbile engleză și franceză sunt egal autentice, care va 
fi  depusă în arhivele Naţiunilor Unite și de pe care vor fi  transmise copii certifi cate 
conform cu originalul tuturor statelor membre ale Naţiunilor Unite, precum și sta-
telor nemembre prevăzute de art. 39.
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Anexă la Convenţie

PARAGRAFUL 1

1. Documentul de călătorie prevăzut la art. 28 al prezentei Convenţii va fi  con-
form cu modelul atașat anexei.

2. Acest document va fi  redactat în cel puţin două limbi: una din cele două limbi 
va fi  engleza sau franceza.

PARAGRAFUL 2

Sub rezerva reglementărilor din ţara de emitere, copiii vor putea fi  menţionaţi în 
documentul unuia dintre părinţi sau, în circumstanţe excepţionale, în cel al altui 
refugiat adult.

PARAGRAFUL 3

Taxele percepute pentru eliberarea documentului nu vor depăși nivelul cel mai 
scăzut aplicabil pașapoartelor naţionale.

PARAGRAFUL 4

Sub rezerva cazurilor speciale sau excepţionale, documentul va fi  eliberat pentru 
cel mai mare număr de ţări.

PARAGRAFUL 5

Durata valabilităţii documentului va fi  de un an sau de doi ani, la alegerea auto-
rităţii care îl eliberează.

PARAGRAFUL 6

1. Reînnoirea sau prelungirea valabilităţii documentului este de resortul autorită-
ţii care l-a eliberat, atît timp cît titularul nu s-a stabilit în mod legal pe alt teritoriu 
și are rezidenţa legală pe teritoriul sus-zisei autorităţi. Eliberarea unui nou document 
este, în aceleași condiţii, de resortul autorităţii care a eliberat documentul anterior.

2. Reprezentanţii diplomatici sau consulari autorizaţi în mod special în acest scop 
vor fi  împuterniciţi să extindă, pentru o perioadă care nu va depăși 6 luni, valabili-
tatea documentelor de călătorie eliberate de guvernele respective.

3. Statele contractante vor examina cu bunăvoinţă posibilitatea reînnoirii sau pre-
lungirii valabilităţii documentelor de călătorie sau de a elibera noi documente refugi-
aţilor care nu mai își au reședinţa legală pe teritoriul lor, în cazul cînd acești refugiaţi 
nu sunt în măsură să obţină un document de călătorie din ţara unde își au reședinţa 
regulată.

PARAGRAFUL 7

Statele contractante vor recunoaște valabilitatea documentelor eliberate conform 
dispoziţiilor art. 28 al prezentei Convenţii.

PARAGRAFUL 8

Autorităţile competente ale ţării în care refugiatul dorește să se deplaseze vor 
aplica, dacă sunt dispuse să-l admită, o viză pe documentul de călătorie al acestuia, 
dacă o astfel de viză este necesară.
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1. Statele contractante se angajează să elibereze vize de tranzit refugiaţilor care au 
obţinut viza pentru un teritoriu de destinaţie fi nală.

2. Eliberarea acestei vize va putea fi  refuzată pentru motive care ar justifi ca refu-
zarea vizei oricărui străin.

PARAGRAFUL 10

Textele aferente pentru eliberarea vizei de ieșire, de intrare sau de tranzit nu vor 
depăși tarifele cele mai scăzute aplicabile vizelor pentru pașapoartele străine.

PARAGRAFUL 11

În cazul unui refugiat care își schimbă reședinţa și se stabilește în mod legal pe te-
ritoriul unui alt stat contractant, responsabilitatea eliberării unui nou document va re-
veni, din acel moment, potrivit prevederilor și condiţiilor stipulate la art. 28, autorităţii 
competente a acelui teritoriu, căreia refugiatul va avea dreptul să-și prezinte cererea.

PARAGRAFUL 12

Autoritatea care eliberează un nou document are îndatorirea să-l reţină pe cel 
vechi și să-l înapoieze ţării care l-a eliberat, dacă vechiul document menţionează 
că trebuie returnat ţării care l-a eliberat; în caz contrar, autoritatea care emite noul 
document îl va retrage și anula pe cel vechi.

PARAGRAFUL 13

1. Fiecare dintre statele contractante se angajează să permită titularului unui do-
cument de călătorie, care îi va fi  eliberat de statul respectiv în aplicarea prevederilor 
art. 28 al prezentei Convenţii, să revină pe teritoriul său în orice moment, în cadrul 
perioadei de valabilitate a acestui document.

2. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului precedent, un stat contractant poate să 
ceară ca titularul acestui document să îndeplinească toate formalităţile care ar putea 
fi  impuse celor care ies sau se întorc în ţară.

3. Statele contractante își rezervă dreptul, în cazuri excepţionale sau în cazurile 
cînd șederea refugiatului este permisă pentru o perioadă determinată, de a limita, în 
momentul eliberării documentului respectiv, perioada de timp în care refugiatul s-ar 
putea reîntoarce, această perioadă neputînd fi  mai mică de 3 luni.

PARAGRAFUL 14

Sub unica rezervă a prevederilor paragrafului 13, dispoziţiile prezentei anexe nu 
afectează, în nici un fel, legile și reglementările care guvernează, pe teritoriile statelor 
contractante, condiţiile de admitere, de tranzit, de ședere, de stabilire și de ieșire.

Nici eliberarea documentului, nici menţiunile făcute în acesta nu pot determina 
sau afecta statutul deţinătorului, în special în ce privește cetăţenia.

PARAGRAFUL 16
Eliberarea documentului nu conferă deţinătorului nici un drept la protecţie din 

partea reprezentanţelor diplomatice și consulare ale ţării care l-au eliberat și nu con-
feră acestor reprezentanţe un drept de protecţie.
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PROTOCOL PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR*

Statele părţi la prezentul protocol,**

considerînd că, Convenţia privind statutul refugiaţilor, semnată la Geneva la 28 
iulie 1951 (denumită în continuare convenţia) nu se aplică decît persoanelor care au 
devenit refugiaţi ca urmare a evenimentelor intervenite înainte de 1 ianuarie 1951, 

considerînd că de la adoptarea convenţiei au apărut noi categorii de refugiaţi și că, 
din cauza acestui fapt, acești refugiaţi pot să nu benefi cieze de prevederile convenţiei, 

considerînd că este de dorit ca același statut să se aplice tuturor refugiaţilor care 
intră sub incidenţa defi niţiei date în convenţie, fără a se ţine seama de data limită 
de 1 ianuarie 1951, 

au convenit asupra dispoziţiilor care urmează: 
Articolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
1) Statele părţi la prezentul protocol se angajează să aplice refugiaţilor, așa cum 

aceștia sunt defi niţi în cele ce urmează, prevederile art.2 - 34 inclusiv ale convenţiei. 
2) În înţelesul prezentului protocol, termenul refugiat, mai puţin în ce privește 

aplicarea paragrafului 3 al prezentului articol, desemnează orice persoană cuprinsă 
în defi niţia dată la art.1 al convenţiei, ca și cum cuvintele „urmare evenimentelor 
survenite înainte de 1 ianuarie 1951” și cuvintele „ca urmare a cestor evenimente” nu 
ar fi gura în paragraful 2 al secţiunii A din art.1. 

3) Prezentul protocol se va aplica de către statele părţi la acesta fără nici o limitare 
geografi că; totuși, declaraţiile deja făcute în virtutea alin.a) al paragrafului 1 al sec-
ţiunii B a art.1 al convenţiei, de către statele deja părţi la aceasta, se vor aplica și sub 
regimul prezentului protocol, afară de cazul în care obligaţiile statului declarat nu au 
fost extinse potrivit paragrafului 2, secţiunea B a art.1 al convenţiei. 

Articolul II 

COOPERAREA AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE CU
ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 

1) Statele părţi la prezentul protocol se angajează să coopereze cu Înaltul Comisariat 
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sau orice altă instituţie a Naţiunilor Unite care 
i-ar succeda, în exercitarea funcţiilor sale, și, în special, să faciliteze sarcina sa de 
supraveghere a aplicării dispoziţiilor prezentului protocol. 

2) Pentru a permite Înaltului Comisariat sau oricărei alte instituţii a Naţiunilor 
Unite care i-ar succeda de a prezenta rapoarte organelor competente ale Naţiunilor 
Unite, statele părţi la prezentul protocol se angajează să le furnizeze, în forma potri-
vită, informaţiile și datele statistice solicitate cu privire la: 

* Adoptat la New York la 31 ianuarie 1967 
** Republica Moldova a aderat la protocol prin Hotărîrea Parlamentului nr. 677-XIII din 

23 noiembrie 2001. Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 150 din 11 decembrie 2001. În 
vigoare pentru Republica Moldova din 11 decembrie 2001. Publicată în ediţia ofcială 
“Tratate internaţionale”, 2006, Vol. 38, p. 59.
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a) statutul refugiaţilor; 
b) aplicarea prezentului protocol; 
c) legile, regulamentele și decretele care sunt sau vor intra în vigoare în ce privește 

refugiaţii. 
Articolul III 

INFORMAŢII PRIVIND LEGILE ŞI REGULAMENTELE NAŢIONALE 
Statele părţi la prezentul protocol vor comunica Secretarului General al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite textele legilor și regulamentelor pe care le-ar putea 
promulga pentru asigurarea aplicării prezentului protocol. 

Articolul IV 

REGLEMENTAREA DIFERENDELOR 
Orice diferend între părţile la prezentul protocol cu privire la interpretarea 

și aplicarea sa, care n-ar putea fi  soluţionat prin alte mijloace, va fi  supus Curţii 
Internaţionale de Justiţie, la cererea uneia dintre părţile în diferend. 

Articolul V 

ADERARE 
Prezentul protocol va fi  deschis aderării tuturor statelor părţi la convenţie și ori-

cărui alt stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membru al uneia dintre 
instituţiile specializate sau oricărui stat căruia adunarea generală i-ar adresa o invi-
taţie de a adera la protocol. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de 
aderare Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul VI 
CLAUZĂ FEDERALĂ 

În cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica dispoziţiile următoare: 
a) în ce privește articolele convenţiei ce urmează să fi e aplicate potrivit dispoziţi-

ilor paragrafului 1 al art.1 al prezentului protocol și a căror punere în aplicare este 
de competenţa legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile guvernului federal 
vor fi , în această măsură, la fel cu acelea ale statelor părţi care nu sunt state federale; 

b) în ce privește articolele convenţiei ce urmează să fi e aplicate potrivit dispoziţiilor 
paragrafului 1 al art.1 al prezentului protocol și a căror aplicare ţine de acţiunea legis-
lativă a fi ecăruia dintre statele, provinciile sau cantoanele constitutive care nu sunt, în 
virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute să ia măsuri legislative, guvernul 
federal va aduce, cît mai curînd posibil și cu avizul său favorabil, respectivele articole 
la cunoștinţa autorităţilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor; 

c) un stat federativ parte la prezentul protocol va comunica la cererea oricărui alt 
stat parte la prezentul protocol, care îi va fi  transmisă prin intermediul Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, o prezentare cu privire la legislaţia și prac-
ticile în vigoare în federaţie și unităţile sale constitutive în ceea ce privește o dispo-
ziţie sau alta a convenţiei ce se va aplica potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al art.1 
al protocolului, indicînd măsura în care respectiva dispoziţie a fost pusă în aplicare 
printr-o acţiune legislativă sau de altă natură. 
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Articolul VII 

REZERVE ŞI DECLARAŢII 
1) În momentul aderării, orice stat va putea să formuleze rezerve la art.IV al pre-

zentului protocol și în ce privește aplicarea, în conformitate cu prevederile art.1 al 
protocolului, a oricăror dispoziţii ale convenţiei, altele decît cele prevăzute la art.1, 3, 
4, 16 (1) și 33, cu condiţia ca, în cazul unui stat parte la convenţie, rezervele făcute în 
virtutea prezentului articol să nu se extindă la refugiaţii cărora li se aplică prevederile 
convenţiei. 

2) Rezervele făcute de statele părţi la convenţie, în conformitate cu art.42 al 
acesteia, se vor aplica, dacă nu vor fi  retrase, obligaţiilor decurgînd din prezentul 
protocol. 

3) Orice stat care formulează o rezervă în virtutea paragrafului 1 al prezentului 
articol poate să o retragă în orice moment printr-o comunicare adresată, în acest 
scop, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

4) Declaraţiile făcute în virtutea paragrafelor 1 și 2 ale art.40 al convenţiei, de 
către un stat parte la aceasta, care aderă la prezentul protocol, vor fi  considerate a se 
aplica sub regimul prezentului protocol, cu excepţia cazului cînd, în momentul ade-
rării, o înștiinţare contrară ar fi  fost trimisă de către partea interesată Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Dispoziţiile paragrafelor 2 și 3 ale art.40 
și paragrafului 3 al art.44 ale convenţiei vor fi  considerate a se aplica, mutatis mutan-
dis, prezentului protocol. 

Articolul VIII 

INTRAREA ÎN VIGOARE 
1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data depunerii celui de-al 6-lea instru-

ment de aderare. 
2) Pentru fi ecare dintre statele care aderă la protocol după depunerea celui de-al 

6-lea instrument de aderare, protocolul va intra în vigoare la data cînd acest stat va 
fi  depus instrumentul său de aderare. 

Articolul IX 

DENUNŢARE 
1) Orice stat parte la prezentul protocol va putea să îl denunţe în orice moment, 

printr-o notifi care adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
2) Denunţarea va produce efecte, pentru statul interesat, la un an după data la 

care ea a fost primită de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul X 

NOTIFICĂRI ALE SECRETARULUI GENERAL AL ORGANIZAŢIEI 
NAŢIUNILOR UNITE 

Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifi ca tuturor statelor 
vizate la art.V, în ce privește prezentul protocol, datele intrării în vigoare, aderării, 
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depunerii și retragerii rezervelor, denunţării precum și declaraţiile și notifi cările re-
feritoare la acestea. 

Articolul XI 

DEPUNEREA PROTOCOLULUI ÎN ARHIVELE SECRETARIATULUI 
ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE 

Un exemplar al prezentului protocol, ale cărui texte în limbile chineză, engle-
ză, franceză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, semnat de președintele adunării 
generale și de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, va fi  depus în 
arhivele secretariatului organizaţiei. Secretarul General va transmite copii certifi cate 
conforme de pe acesta tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite și 
altor state vizate la art.V.
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CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE*

Părţile Contractante în dorinţa lor de a facilita circulaţia rutieră internaţională și 
de a mări securitatea pe drumuri prin adoptarea unor reguli de circulaţie uniforme, 
au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

Capitolul I

Generalităţi

Articolul 1

Defi niţii
Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii, următorii termeni vor avea sen-

sul pe care li-l conferă prezentul articol:
a) termenul “legislaţia naţională” a uneia din Părţile Contractante indică ansam-

blul de legi și regulamente naţionale sau locale în vigoare pe teritoriul acelei Părţi 
Contractante;

b) se spune că vehiculul se afl ă în “circulaţie internaţională” pe teritoriul unui stat, 
atunci cînd:

i) el aparţine unei persoane fi zice sau juridice care își are reședinţa normală în 
afara acestui stat;

ii) nu este înmatriculat în acest stat;
iii) este adus aici pe un timp limitat.
Orice Parte Contractantă, avînd totuși libertatea să refuze, poate să considere ca 

fi ind în “circulaţie internaţională” orice vehicul care ar rămîne pe teritoriul ei mai 
mult de un an, fără vreo întrerupere mai mare, a cărei durată poate fi  fi xată de Partea 
Contractantă respectivă. Un ansamblu de vehicule este numit în “circulaţie inter-
naţională” dacă cel puţin unul din veniculele care-l compune răspunde la această 
defi niţie;

c) termenul de “aglomeraţie” indică un spaţiu care cuprinde immobile construite 
și ale căror intrări și ieșiri sunt special indicate ca atare sau care este defi nit altfel de 
legislaţia naţională;

d) termenul de “drum” indică orice drum sau stradă deschisă circulaţiei publice;
e) termenul de “parte carosabilă” indică partea de drum utilizată în mod normal 

pentru circulaţia vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile, 
separate total unele de altele, în special printr-un taluz central sau printr-o diferenţă 
de nivel;

f) pe părţile carosabile pe care o bandă laterală sau o pistă, sau mai multe benzi 
laterale sau piste sunt rezervate circulaţiei anumitor vehicule, termenul “marginea 
părţii carosabile” indică pentru ceilalţi utilizatori ai drumului, marginea carosabi-
lului lor;

* Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993. 
Hotărîrea de aderare a fost publicată în “Monitorul Ofi cial”, nr. 3 din 30 martie 1993. Convenția 
a fost publicată în ediţia ofi cială “Tratate internaţionale”, 1998, vol.6, pag.86.
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g) termenul “bandă” indică unul din culoarele longitudinale în care poate fi  îm-
părţită partea carosabilă, materializate sau nu prin marcaje rutiere longitudinale, dar 
care să aibă o lăţime sufi cientă pentru a permite scurgerea unui șir de automobile;

h) termenul “intersecţie” indică orice încrucișare la nivel, joncţiune sau bifurcare 
a drumurilor, incluzînd aici și locurile formate prin astfel de încrucișări, joncţiuni 
sau bifurcări;

i) termenul “trecere la nivel” indică orice încrucișare la nivel a unui drum și a unei 
căi ferate sau linii de tramvai cu platformă independentă;

j) termenul “autostradă” indică un drum care este special conceput și construit 
pentru circulaţia autovehiculelor și care nu deservește proprietăţile riverane și care:

i) cu excepţia unor puncte singulare și cu titlu temporar comportă pentru cele 
două sensuri ale circulaţiei părţi carosabile distincte, separate una de alta prin-
tr-o bandă de teren care nu este destinată circulaţiei sau în mod excepţional, 
prin alte mijloace;
ii) nu se încrucișează la nivel cu nici un drum de cale ferată, linie de tramvai 
sau drum pentru circulaţia pietonilor;
iii) este special semnalizat ca fi ind o autostradă;

k) se spune despre un vehicol că este:
i) “oprit” atunci cînd el se afl ă imobilizat o perioadă de timp necesară să ia sau 
să depună persoane sau să încarce sau să descarce mărfuri;
ii) “staţionat” atunci cînd este imobilizat pentru alte motive, decît necesitatea 
de a evita o ciocnire cu un alt utilizator al drumului sau cu un obstacol sau 
de a asculta prescripţiile reglementării circulaţiei și cînd imobilizarea sa nu se 
limitează la timpul necesar luării sau depunerii unor persoane sau lucruri.

Părţile Contractante vor putea, totuși, să considere ca “oprite” vehiculele imobi-
lizate în condiţiile diferite de alineatul ii) de mai sus, dacă durata imobilizării nu 
depășește o limită de timp fi xată în legislaţia naţională și să considere “staţionate” 
vehiculele imobilizate în condiţiile alineatului i) de mai sus, dacă durata imobilizării 
nu depășește o limită de timp fi xată de legislaţia naţională.

l) termenul de “bicicletă” (ciclu) indică orice vehicul care are cel puţin două roţi 
și care este propulsat exclusiv prin energia musculară a persoanelor care se găsesc pe 
acest vehicul, în special cu ajutorul picioarelor sau a manivelelor;

m) termenul de “motoretă” indică orice vehicul cu 2-3 roţi care este înzestrat cu 
un motor termic de propulsie, avînd o capacitate de cel puţin 50 cm. cubi (3,05 
ţoli cubi) și a cărui limită de viteză nu trece, prin construcţie, dincolo de 50 km/
oră (30 mile/oră). Părţile Contractante pot totuși să nu considere ca motoretă 
conform legislaţiei lor naţionale, mașinile care au caracteristicile vehiculelor cu 
douăroţi fără motor, în ceea ce privește posibilităţile lor de utilizare, în special 
caracteristica de a putea fi  puse în mișcare cu ajutorul pedalelor, sau a căror viteză 
maximă, prin construcţie, greutate sau anumite caracteristici ale motorului nu 
depășesc limitele date. Nimic din prezenta defi niţie nu trebuie să fi e interpretat ca 
împiedicînd Părţile Contractante de a asimila motoretele vehiculelor cu două roţi, 
dar fără motor, pentru a le aplica principiile legislaţiei lor naţionale referitoare la 
circulaţia rutieră;
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n) termenul de “motocicletă” indică un vehicul cu două roţi, cu sau fără ataș, 
înzestrate cu un motor propulsie. Părţile Contractante pot în cazul legislaţiei lor 
naţionale să asimileze motocicletelor vehiculele cu trei roţi, a căror greutate nu trece 
peste 400 kg (900 f). Termenul de motocicletă nu înglobează motoretele; totuși 
Părţile Contractante pot, cu condiţia să facă o declaraţie în acest scop, conform pa-
ragrafului 2 al art. 54 al prezentei Convenţii să asimileze motoretele motocicletelor 
pentru aplicarea Convenţiei;

o) termenul “vehicul cu motor” indică, cu excepţia motoretelor de pe teritoriul 
Părţilor Contractante care nu le-au asimilat motocicletelor și cu excepţia vehiculelor 
care se deplasează pe șine, orice vehicul înzestrat cu un motor de propulsie și care 
circulă pe drum prin propriile sale mijloace de propulsie;

p) termenul de “automobil” indică acele vehicule cu motor care servesc în mod 
normal la transportul persoanelor sau al lucrurilor sau la remorcarea pe drum a vehi-
culelor utilizate la transportul persoanelor sau al lucrurilor. Acest termen înglobează 
troleibuzele, adică vehiculele legate de linie electrică și care nu circulă pe șine. El 
nu înglobează vehicule cum ar fi  tractoarele agricole, a căror utilizare pentru trans-
portul rutier al persoanelor sau al lucrurilor sau la tracţiunea pe drum a vehiculelor 
utilizate pentru transportul persoanelor și al lucrurilor, nu este decît accesoriu;

q) termenul de “remorcă” indică orice vehicul destinat să fi e atașat unui vehicul 
cu motor, acest termen înglobează semiremorcile;

r) termenul de “semiremorcă” indică orice remorcă destinată a fi  atașată unui 
automobil în așa fel, încît să se sprijine, în parte, pe acesta și ca o parte apreciabilă a 
greutăţii sale sau a greutăţii încărcăturii sale să fi e suportată de amintitul automobil;

s) termenul de “remorcă ușoară” indică orice remorcă a cărei greutate maximă, 
autorizată nu trece de 750 kg (1650 f);

t) termenul “ansambluri de vehicule” indică vehiculele cuplate, care participă la 
circulaţia rutieră ca o unitate:

u) termenul “vehicul articulat” indică ansamblul de vehicule, format dintr-un 
automobil și o semiremorcă, atașată acestui automobil;

v) termenul “conducător” indică orice persoană care-și asumă conducerea unui 
vehicul, automobil sau altceva (vehicul cu două roţi, fără motor) sau care, pe drum, 
păzește animalele, izolate sau în turme, sau animale de tracţiune, de transport sau 
de călărie;

w) termenul “greutate maximă autorizată” indică greutatea maximă a vehiculului 
încărcat, declarat admisibilă de autoritatea competentă a statului în care este înma-
triculat vehiculul;

x) termenul “greutate în gol” indică greutatea vehiculului fără echipaj, pasageri, 
încărcătură, dar cu cantitatea maximă de carburanţi și cu utilajul normal la bord;

y) termenul “greutate la încărcare” indică greutatea efectivă a vehiculului cînd este 
încărcat, echipajul și pasagerii rămînînd la bord;

z) termenii “sens de circulaţie” și “corespondent al sensului de circulaţie” indică dreap-
ta, atunci cînd conform legislaţiei naţionale, conducătorul unui vehicul trebuie să se 
încrucișeze cu un alt vehicul pe care îl lasă pe stînga sa; în caz contrar el indică stînga;

aa) obligaţia unui conducător de vehicul de “a ceda trecerea” celorlalte vehicule 
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indică faptul că acest conducător nu trebuie să-și continuie mersul sau manevra sau 
să-l reia dacă aceasta obligă pe conducătorul celorlalte vehicule să-și modifi ce în mod 
brusc, direcţia sau viteza vehiculelor.

Articolul 2

Anexele Convenţiei
Anexele prezentei Convenţii sunt parte integrantă ale ei și sunt următoarele:
Anexa 1: Derogări de la obligaţia de a admite în circulaţia internaţională automo-

bilele și remorci;
Anexa 2: Numărul de înmatriculare al automobilelor și remorcilor afl ate în cir-

culaţia internaţională;
Anexa 3: Semnul distinctiv al automobilelor și remorcilor în circulaţia 

internaţională;
Anexa 4: Semnele de identifi care ale automobilelor și remorcelor afl ate în circu-

laţia internaţională;
Anexa 5: Condiţiile tehnice referitoare la automobile și remorci;
Anexa 6: Permisul naţional de conducere;
Anexa 7: Permisul internaţional de conducere.

Articolul 3

Obligaţiile Părţilor Contractante
1. a) Părţile Contractante vor putea lua toate măsurile indicate, pentru ca regulile 

de circulaţie în vigoare pe teritoriul lor să fi e, în ceea ce privește fondul lor, în con-
formitate cu dispoziţiile capitolului II al prezentei Convenţii. Cu condiţia că ele să 
nu fi e la nici un punct incompatibile cu dispoziţiile amintite:

i) aceste reguli pot să nu le reia, adică pe acelea cuprinse în dispoziţiile care se 
aplică situaţiilor care nu există pe teritoriul Părţilor Contractante în cauză;

ii) aceste reguli pot conţine dispoziţii neprevăzute în capitolul II.
b) Dispoziţiile prezentului paragraf nu obligă Părţile Contractante să prevadă 

sancţiuni penale pentru toate încălcările dispoziţiilor Capitolului II neluate în cazul 
regulilor de circulaţie.

2. a ) Părţile Contractante vor lua toate măsurile necesare pentru ca regulile în 
vigoare pe teritoriul lor și referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le înde-
plinească automobilele și remorcile să fi e în conformitate cu dispoziţiile Anexei 5 a 
prezentei Convenţii, cu condiţia ca ele să nu încalce principiile de securitate cuprinse 
în amintitele dispoziţii, aceste reguli putînd conţine dispoziţii neprevăzute în anexa 
respectivă. Ele vor lua, printre altele, toate măsurile potrivite pentru ca automobi-
lele și remorcile înmatriculate pe teritoriul lor să fi e în conformitate cu dispoziţiile 
Anexei 5, atunci cînd ele se angajează în circulaţia internaţională.

b) Dispoziţiile prezentului paragraf nu impun nici o obligaţie Părţilor 
Contractante, privitor la regulile în vigoare pe teritoriul lor și referitoare la condiţiile 
tehnice care trebuie să fi e îndeplinite de vehiculele cu motor care nu sunt automobi-
le, în sensul prezentei Convenţii.

3. Sub rezerva derogărilor prevăzute la Anexa 1 a prezentei Convenţii, Părţile 
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Contractante sunt obligate să admită în circulaţia internaţională, pe teritoriul lor au-
tomobilele și remorcile care îndeplinesc condiţiile defi nite la Capitolul III al prezen-
tei Convenţii, ale căror conducători îndeplinesc condiţiile defi nite în Capitolul IV; 
ele vor trebui să recunoască condiţiile defi nite în Captitolul IV; ele vor trebui să re-
cunoască și certifi catele de înmatriculare eliberate, conform dispoziţiilor Capitolului 
III, ca atestînd pînă la proba contrară că vehiculele respective îndeplinesc condiţiile 
defi nite în Capitolul III.

4. Măsurile luate sau care vor fi  luate în viitor de Părţile Contractante, fi e în mod 
unilateral, fi e pe calea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, pentru a admite pe 
teritoriul lor în circulaţia internaţională automobile și remorci care nu îndeplinesc 
toate condiţiile defi nite în Capitolul III al prezentei Convenţii și pentru a recunoaște 
în afara cazurilor prevăzute la Capitolul IV, valabilitatea pe teritoriul lor a permiselor 
eliberate de o altă Parte Contractantă, vor fi  considerate ca fi ind conforme obiecti-
vului prezentei Convenţii.

5. Părţile Contractante vor trebui să admită în circulaţia internaţională pe te-
ritoriul lor vehiculele fără motor și motoretele care îndeplinesc condiţiile tehnice 
defi nite la Capitolul V al prezentei Convenţii și al căror conducător domiciliază pe 
teritoriul unei alte Părţi Contractante. Nici o Parte Contractantă nu va putea cere 
conducătorilor vehiculelor fără motor sau motoretelor în circulaţia internaţională 
să fi e titularii unui permis de conducere; totuși Părţile Contractante care, conform 
paragrafului 2 al art. 54 al prezentei Convenţii, vor face o declaraţie, prin care vor 
asimila motoretele motocicletelor, vor putea solicita un permis de conducere condu-
cătorilor motoretelor afl ate în circulaţia internaţională.

6. Părţile contractante își iau angajamentul să comunice fi ecărei Părţi Contractante 
care va solicita informaţii pentru a stabili identitatea persoanei pe numele căreia un 
automobil sau remorcă atașată la un automobil, este înmatriculat pe teritoriul lor, 
atunci cînd cererea prezentată indică faptul că acest vehicul a fost implicat într-un 
accident, pe teritoriul Părţii contractante solicitante.

7. Măsurile care au fost luate sau care se vor lua de către Părţile Contractante, 
fi e în mod unilateral, fi e pe calea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, pentru 
a facilita circulaţia rutieră internaţională prin simplifi carea formalităţilor vamale, 
sanitare și poliţienești, precum și a altor formalităţi de acest gen, precum și măsu-
rile luate pentru a face să coincidă competenţa și orele de deschidere a birourilor și 
posturilor de vamă în cadrul aceluiași punct de frontieră, vor fi  considerate ca fi ind 
conforme obiectivului prezentei Convenţii.

8. Dispoziţiile paragrafelor 3, 5 și 7 ale prezentului articol nu se va opune dreptu-
lui fi ecărei Părţi Contractante de a subordona admiterea pe teritoriul lor, în circula-
ţia internaţională, a automobilelor, vehiculelor fără motor și motoretelor, precum și 
a conducătorilor lor și a ocupanţilor lor la reglementarea transporturilor comerciale 
ale călătorilor și mărfurilor, în materie de asigurare a responsabilităţii civile a condu-
cătorilor și la reglementarea în materie de vamă, precum și la reglementările sale și 
în alte domenii decît în acela al circulaţiei rutiere.
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Articolul 4

Semnalizarea
Părţile Contractante ale prezentei Convenţii care nu vor fi  și Părţi contractante la 

Convenţia referitoare la semnalizarea rutieră, supusă semnării la Viena, în aceeiași zi 
cu prezenta Convenţie se angajează ca:

a) toate semnalele rutiere, semnalele luminoase de circulaţie și marcajele rutiere 
plasate pe teritoriul lor să constituie un system închegat;

b) numărul tipurilor de semnale să fi e limitat, iar semnalele să nu fi e fi xate decît 
în locurile în care se consideră că prezenţa lor ar fi  utilă;

c) semnalele de avertizare a unui pericol să fi e fi xate la o distanţă sufi cientă de 
obstacole pentru ca avertizarea pe care o dau ele conducătorilor să fi e efi cace;

d) să procedeze în așa fel ca să interzică:
i) înscrierea pe un semnal, pe suportul său sau pe orice altă instalaţie care servește 

la reglementarea circulaţiei, a oricărei inscripţii care nu se referă la scopul acestui 
semnal sau al acestei instalaţii; totuși, atunci cînd Părţile Contractante sau subdivi-
ziunile lor autorizează o asociaţie care nu are vre-un scop lucrativ să fi xeze semnale 
de indicaţie, ele pot permite ca emblema acestei asociaţii să fi gureze pe semnal sau 
pe suportul acestuia cu condiţia ca înţelesul semnalului să nu fi e redus;

ii) fi xarea unor panouri, afi șe, semnale sau instalaţii care riscă, fi e să fi e confun-
date cu alte semnale sau cu alte instalaţii care servesc la reglementarea circulaţiei, fi e 
să reducă vizibilitatea sau efi cacitatea, fi e să orbească utilizatorul drumului sau să le 
distragă atenţia într-un mod periculos pentru securitatea circulaţiei.

Capitolul II

Regulile aplicabile circulaţiei rutiere

Articolul 5

Valoarea semnalizării
1. Utilizatorii drumului sunt obligaţi, chiar dacă prescripţiile în cauză par a fi  în 

contradicţie cu celelalte reguli de circulaţie, să se conformeze prescripţiilor indicate 
de semnalele rutiere, semnalele luminoase de circulaţie sau marcajele rutiere.

2. Prescripţiile indicate de semnalele luminoase de circulaţie au întîietate faţă de 
acela care sunt indicate în semnalele rutiere care reglementează prioritatea.

Articolul 6

Indicaţiile obligatorii date de agenţii care dirijează circulaţia
1. Agenţii care dirijează circulaţia vor fi  ușor de recunoscut și vizibili de la distan-

ţă atît noaptea cît și ziua.
2. Utilizatorii drumului sunt obligaţi să se supună imediat indicaţiilor date de 

agenţii care dirijează circulaţia.
3. Se recomandă ca legislaţiile naţionale să indice ca fi ind considerate ca indicaţii 

obligatorii cele date de agenţii care dirijează circulaţia:
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a) braţul ridicat vertical: acest gest semnifi că “atenţie, oprire” pentru toţi utiliza-
torii drumului, cu excepţia conducătorilor care n-ar putea să se oprească în condiţii 
satisfăcătoare de securitate, mai mult, dacă acest gest e făcut la o intersecţie, el nu 
impune oprirea conducătorilor angajaţi deja în intersecţie;

b) braţul sau braţele întinse orizontal: acest gest semnifi că “oprire” pentru toţi uti-
lizatorii drumului care vin, oricare ar fi  sensul în care merg din direcţii perpendicula-
re pe direcţia indicată de braţul sau braţele întinse: după ce a făcut acest gest, agentul 
care dirijează circulaţia poate lăsa în jos braţul sau braţele: și pentru conducătorii care 
se găsesc în faţa agentului sau în spatele lui, acest gest semnifi că tot “oprire”;

c) balansarea unei lanterne roșii: acest gest semnifi că “oprire” pentru utilizatorul 
drumului spre care este îndreptat semnalul luminos.

4. Indicaţiile obligatorii date de agenţii care dirijează circulaţia au întîietate asu-
pra semnalelor rutiere și semnalelor luminoase de circulaţie sau marcajelor rutiere 
precum și asupra regulilor de circulaţie.

Articolul 7

Reguli generale
1. Utilizatorii drumului trebuie să evite orice comportament care ar putea con-

stitui un pericol sau un obstacol pentru circulaţie, care ar putea pune în pericol 
persoane și care ar putea aduce pagube proprietăţii publice sau private.

2. Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă ca utilizatorii drumului să fi e 
obligaţi să evite împiedicarea circulaţiei sau să o facă periculoasă, aruncînd, depozitînd 
sau abandonînd pe drum obiecte sau substanţe sau creînd orice alt obstacol. Utilizatorii 
drumului care n-au putut să evite crearea unui obstacol sau al unui pericol trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a le face să dispară cît mai repede posibil și în cazul în care nu 
le pot face să dispară imediat, să le semnaleze celorlalţi utilizatori ai drumului.

Articolul 8

Conducători
1. Orice vehicul sau ansamblu de vehicule, afl at în mișcare, trebuie să aibă un 

conducător.
2. Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă ca animalele de cărăușie, de 

tracţiune sau călărie și, cu excepţia zonelor semnalizate special la intrare, animalele 
izolate sau turmele să aibă un conducător.

3. Orice conducător trebuie să posede calităţile fi zice și psihice necesare și să poa-
tă, fi zic și mintal, să conducă.

4. Orice conducător de vehicul cu motor trebuie să aibă cunoștinţele și înde-
mînarea necesară pentru a conduce vehicolul; această dispoziţie nu interzice, totuși, 
însușirea conducerii auto, conform legislaţiei naţionale.

5. Orice conducător trebuie să aibă tot timpul controlul asupra vehiculului sau 
să-și poată păzi animalele.
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Articolul 9

Turmele
Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă că, exceptînd derogările acordate 

pentru facilitatea migraţiilor turmele trebuie să fi e împărţite în grupe, de lungime 
moderată și separate unele de altele prin intervale sufi cient de mari pentru comodi-
tatea circulaţiei.

Articolul 10

Locul pe drum
1. Sensul circulaţiei trebuie să fi e același pe toate drumurile unui stat; cu excepţia, 

după caz, a drumurilor care servesc exclusiv sau în primul rînd trafi culului dintre 
două state.

2. Animalele care circulă pe drum trebuie să fi e menţinute cît mai mult posibil, în 
apropierea marginii drumului care corespunde sensului circulaţiei.

3. Fără a aduce prejudicii dispoziţiilor contrare ale paragrafului 1 al art. 7, ale 
paragrafului 6 al art. 11 și ale celorlalte dispoziţii contrare ale prezentei Convenţii, 
orice conducător al unui vehicul trebuie, atît cît îi permit împrejurările să-și menţină 
vehiculul în apropierea marginii drumului corespunzător sensului circulaţiei. Părţile 
Contractante sau subdiviziunile lor se pot prescrie, totuși, reguli mai precise, referi-
toare la locul pe drum al vehiculelor, afectate transportului mărfurilor.

4. Atunci cînd un drum comportă 2-3 părţi carosabile nici un conducător nu 
trebuie să folosească partea carosabilă situată în partea opusă aceluia corespunzător 
sensului circulaţiei.

5. a) Pe drumurile pe care circulaţia se face în ambele sensuri și care au cel puţin 
4 benzi nici un conducător nu trebuie să utilizeze banda situată în întregime pe ju-
mătatea de drum opusă părţii corespunzătoare sensului circulaţiei

b) Pe drumurile pe care circulaţia se face în ambele sensuri și care comportă 3 
benzi, nici un conducător nu trebuie să utilizeze banda situată pe marginea drumu-
lui supusă sensului circulaţiei.

Articolul 11

Depăşirea şi circulaţia în coloane
1. a) Depășirea trebuie să se facă pe partea opusă aceleia care corespunde sensului 

circulaţiei;
b) Totuși, depășirea trebuie să se facă pe partea care corespunde sensului circu-

laţiei, în cazul în care conducătorul trebuie să depășească, după ce în prealabil a 
semnalizat intenţia sa de a se deplasa pe partea opusă aceleia care corespunde sensu-
lui circulaţiei, conducîndu-și vehiculul sau animalele spre această parte a drumului 
pentru a întoarce aici în scopul de a o lua pe alt drum sau de a intra pe o proprietate 
riverană, fi e pentru a se opri de această parte.

2. Înainte de a depăși, fi ecare conducător trebuie, fără să încalce dispoziţiile para-
grafului 1 art. 7 și pe cele al art. 14 din prezenta Convenţie, să se asigure:
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a) că nici un conducător care-l urmează n-a început o manevră în scopul de a-l 
depăși;

b) că cel care-l precede pe aceeași bandă n-a semnalizat intenţia de a-l depăși pe 
un al treilea;

c) că banda pe care vrea să o ia este liberă pe o distanţă sufi cient de mare pentru 
ca, ţinînd seama de diferenţa dintre viteza vehiculului său în cursul manevrei și 
aceea a conducătorilor pe care are intenţia să-l depășească, manevra sa nu trebuie să 
pericliteze sau să împiedice circulaţia celor care vin din sens contrar;

d) și că, cu excepţia cazului în care el o ia pe un drum interzis circulaţiei care vine 
din sens invers al circulaţiei va putea fără a incomoda conducătorul sau conducătorii 
depășiţi să-și reea locul prescris la paragraful 3 al art. 10 al prezentei Convenţii.

3. Conform dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol este cu totul inter-
zis, pe drumurile pe care circulaţia se face în ambele sensuri, depășirea în apropierea 
vîrfului unei părţi și atunci cînd vizibilitatea este insufi cientă, la viraje, cu excepţia 
cazurilor în care, în aceste locuri există benzi materializate prin marcaje rutiere lon-
gitudinale și cînd depășirea se face fără a ieși de pe aceste benzi, pe care marcajele le 
interzic circulaţiei care vine din sens invers.

4) În timpul în care depășește, conducătorul trebuie să se depărteze de condu-
cătorul sau conducătorii depășiţi, în așa fel încît să lase liberă o distanţă laterală 
sufi cientă.

5) a) Pe drumurile care au cel puţin două benzi rezervate circulaţiei, în sensul pe 
care-l urmează, un conducător care este obligat să întrerupă o nouă manevră de de-
pășire, imediat după ce și-a reluat locul permis în paragraful 3 al art. 10 al prezentei 
Convenţii poate, pentru a efectua această manevră și cu condiţia să-și asigure că prin 
aceasta nu deranjează în special pe conducătorii vehiculelor mai rapide care vin după 
el, să rămînă pe culoarul pe care a trecut în momentul cînd a făcut prima depășire.

b) Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot, totuși, să nu aplice dispoziţiile 
prezentului paragraf, conducătorilor vehiculelor pe roţi dar fără motor, motociclete-
lor și vehiculelor care nu sunt automobile în sensul prezentei Convenţii, precum și 
a conducătorilor automobilelor a căror greutate maximă autorizată depășește 3500 
kg. (7700 f.) sau a căror viteză prin construcţie nu poate trece de 40 km. pe oră (25 
mile pe oră).

6. Atunci cînd dispoziţiile paragrafului 5 al prezentului articol sunt explicabile și 
cînd securitatea circulaţiei este atît de mare încît vehiculele nu numai că ocupă toată 
lăţimea drumului rezervată sensului lor de circulaţie, dar circulă și cu o viteză care 
depinde de viteza vehiculului care-l precede în șir:

a) fără a aduce prejudicii dispoziţiilor paragrafului 9 al prezentului articol, faptul 
că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decăt vehiculele de pe altă bandă este 
considerat ca o depășire, în sensul prezentului articol;

b) un conducător care nu se găsește pe banda cea apropiată de marginea drumu-
lui, corespunzătoare sensului circulaţiei nu trebuie să schimbe banda decît pentru a 
se pregăti să o ia la dreapta sau la stînga sau pentru a staţiona, cu excepţia schimbă-
rilor de bandă, operate de conducători, conform legislaţiei naţionale, care ar rezulta 
în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 5 b) al prezentului articol.
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7. În circulaţia în coloană descrisă la paragrafele 5 și 6 ale prezentului articol, este 
interzis conducătorului, atunci cînd benzile sunt delimitare pe drum prin marcajele 
longitudinale, să circule încălcînd aceste marcaje.

8. Fără a încălca dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol și celelalte re-
stricţii pe care Părţile Cotractante și subdiviziunile lor le-ar putea formula referitor 
la depășirea la intersecţii și la trecerile la nivel nici un conducător nu trebuie să 
depășească un alt vehicul cu excepţia vehiculelor cu două roţi, motoretelor și a mo-
tocicletelor fără motor:

a) imediat înainte și în cadrul unei intersecţii care nu este o intersecţie cu sens 
giratoriu, cu excepţia:

i) cazului prevăzut la paragraful 1 b) al prezentului articol; 
ii) în cazul în care drumul pe care are loc depășirea benefi ciază de prioritate, la 

intersecţie;
iii) în cazul în care circulaţia este reglementată la intersecţie de către un agent de 

circulaţie sau de asemenea luminoase de circulaţie
b) imediat înainte sau la trecerile la nivel neprevăzute cu bariere sau cu semibariere; 

Părţile Contractante sau subdiviziunile lor putînd, totuși, să permită această depășire 
la pasajele la nivel la care circulaţia rutieră este reglementată de semnale luminoase de 
circulaţie, care cuprind un semnal pozitiv care acordă vehiculelor autorizaţia de a trece.

9. Un vehicul nu trebuie să depășească un alt vehicul care se aproprie de o trecere 
pentru pietoni, delimitată de marcaje pe drum sau indicatoare ca atare sau oprite la 
marginea acestora, decît într-un mod sufi cient de încet pentru a se putea opri instan-
taneu, în cazul în care un pieton se găsește pe pavaj. Nici o dispoziţie a prezentului 
paragraf nu va fi  interpretată ca împiedicînd Părţile Contractante sau subdiviziuni-
le lor să interzică depășirea începînd de la o anumită distanţă de o trecere pentru 
pietoni sau de a impune perscripţii mai stricte conducătorului unui vehicul care-și 
propune să depășească un alt vehicul oprit la marginea pasajului.

10. Orice conducător care constată că un conducător care se afl ă în spatele său 
dorește să-l depășească, trebuie, cu excepţia cazului prevăzut la paragraful 1 b) al art. 
16 al prezentei Convenţii să se apropie de marginea drumului, în sensul circulaţiei ne-
avînd voie să accelereze. Atunci cînd lăţimea insufi cientă, profi lul sau starea drumului 
nu permite, ţinînd seama de densitatea circulaţiei în sens invers, să depășească cu 
ușurinţă și fără pericol un vehicul lent, cu gabarit mare sau obligat să respecte o limită 
de viteză, conducătorul acestui vehicul trebuie să micșoreze viteza și la nevoie să tragă 
la o parte vehiculul cît mai posibil pentru a lăsa să treacă vehiculele care vin după el.

11. a) Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot pe drumurile cu sens unic 
și pe drumurile pe care circulaţia se face în ambele sensuri, atunci cînd mai puţin 
de două benzi, în localităţi și de trei benzi în afara lor, sunt rezervate circulaţiei în 
același sens și sunt delimitate prin marcaje longitudinale

i) să permită vehiculelor care circulă pe o bandă să depășească pe partea corespun-
zătoare sensului circulaţiei, vehiculele care merg pe o altă bandă;

ii) să declare neaplicabile dispoziţiile paragrafului 3 al art. 10 al prezentei 
Convenţii, cu condiţia să publice dispoziţii corespunzătoare, prin care să restrîngă 
posibilitatea de a schimba banda.
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b) În cazul prevăzut la alineatul a) al prezentului paragraf, modul de a conduce 
va fi  considerat ca neconstituind o depășire, în sensul prezentei Convenţii; totuși, 
dispoziţiile paragrafului 9 al prezentului articol rămîn aplicabile.

Articolul 12

Încrucişarea
1. Pentru a se încredinţa fi ecare conducător trebuie să lase o distanţă laterală sufi ci-

entă și, la urmă, să treacă pe marginea drumului corespunzătoare sensului circulaţiei; 
dacă procedînd în acest fel, înaintarea să nu fi e împiedicată de un obstacol sau de pre-
zenţa altor utilizatori ai drumului, el trebuie să încetinească și, la nevoie, să oprească, 
pentru a lăsa să treacă conducătorul sau conducătorii care vin din același sens.

2. Pe drumurile de munte și pe drumurile în pantă mare, care au aceleași carac-
teristici și unde încrucișarea este imposibilă sau difi cilă, conducătorului vehiculului 
care coboară îi revine datoria de a trage vehiculul la margine, lăsînd să treacă orice 
vehicul care urcă, cu excepţia cazului în care, modul de dispunere a refugiilor de-a 
lungul drumului îi asigură vehiculului care urcă posibilitatea de a dispune de un 
refugiu în faţa lui și dacă neocuparea acestui refugiu ar obliga unul dintre vehicule 
să meargă cu spatele. În cazul în care, unul din cele două vehicule care urmează să se 
încrucișeze trebuie să meargă cu spatele pentru a permite încrucișarea, conducăto-
rul vechiculului care coboară trebuie să facă această manevră, cu excepţia cazului în 
care este evident că acest lucru este mult mai ușor pentru vehiculul care urcă. Părţile 
Contractante sau subdiviziunile lor pot, totuși, pentru anumite vehicule sau anumite 
drumuri, să prescrie reguli speciale, diferite de acelea ale prezentului paragraf.

Articolul 13

Viteza şi distanţa dintre vehicule
1. Orice conducător de vehicule trebuie să rămînă în orice împrejurări, stăpînul 

vehiculului său, în așa fel încît să se conformeze exigenţelor pe care le necesită pru-
denţa și să fi e întotdeauna în măsură să efectueze toate manevrele care-i revin. El 
trebuie, reglîndu-și viteza vehiculului, să ţină totdeauna seama de împrejurări, în 
special de rîndul de dispunere a locurilor, de starea drumului, de starea și de încărcă-
tura vehiculului său, de condiţiile atmosferice și de intensitatea circulaţiei, de modul 
de a-și putea opri vehiculul în limitele cîmpului său de vizibilitate, precum și în faţa 
oricărui obstacol previzibil. El trebuie să încetinească și la nevoie să oprească, ori de 
cîte ori împrejurările o cer, în special cînd vizibilitatea nu este bună.

2. Nici un conducător nu tebuie să împiedice mersul normal al celorlalte vehicule 
care circulă, fără vre-un motiv valabil, cu o viteză normal de redusă.

3. Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele unui alt vehicul trebuie să 
lase liber în spatele lui, o distanţă de securitate, sufi cientă pentru a putea evita o 
ciocnire, în caz de încetinire bruscă sau de oprire bruscă a vehiculului care-l precede.

4. În afara localităţilor, în vederea facilitării depășirilor, conducătorii vehiculelor 
sau al ansamblurilor de vehicule de peste 3500 kg. (7700f) greutate maximă autori-
zată sau de peste 10 m. (33 f.) lungime, trebuie, cu excepţia cazurilor în care ei de-
pășesc sau se pregătesc să depășească, să-și adapteze intervalul dintre vehiculele care 
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depășesc să se poată integra intervalului lăsat în afara vehiculului depășit. Această 
dispoziţie nu este totuși aplicabilă nici atunci cînd circulaţia este foarte aglomerată 
și nici cînd este interzisă. Printre altele:

a) autorităţile competente pot face anumite convoaie de vehicule să benefi cieze de 
derogări de la această dispoziţie sau s-o declare pe acestea inaplicabilă pe drumurile 
la care două benzi sunt afectate circulaţiei în sensul în cauză;

b) Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot fi xa cifre diferite de acelea care 
sunt menţionate în prezentul paragraf, după caracteristici ale vehiculelor în cauză.

5. Nimic din prezenta Convenţie nu va fi  interpretat ca împiedicînd Părţile 
Contractante sau subdiviziunile lor să prescrie limite generale sau locale de viteză, 
pentru toate vehiculele pentru anumite categorii de vehicule sau prescrie pe anumi-
te drumuri sau pe anumite categorii de drumuri, fi e viteze maxime și minime, fi e 
doar viteze maxime sau minime sau să prescrie intervale minime justifi cate doar de 
prezenţa pe drum a anumitor categorii de vehicule care prezintă un pericol special, 
datorită greutăţii lor sau a încărcăturii.

Articolul 14

Prescripţii generale pentru efectuarea manevrelor
1. Orice conducător care vrea să exercite o manevră cum ar fi  ieșirea dintr-un șir 

de vehicule staţionat sau intrarea în șir, deplasarea la dreapta sau la stînga pe drum, 
întoarcerea la dreapta sau la stînga pentru a merge pe un drum sau pentru a intra pe 
o proprietate riverană, nu trebuie să înceapă executarea acestei manevre, decît după 
ce s-a asigurat că o poate face fără să constituie un pericol pentru ceilalţi utilizatori 
ai drumului, care sunt după el, opriţi în faţa lui sau care urmează să se încrucișeze, 
ţinînd seama de poziţia, direcţia și viteza lor.

2. Orice conducător care vrea să facă o semiîntoarcere sau să dea înapoi nu trebuie 
să înceapă să execute această manevră decît după ce s-a asigurat că poate să o facă 
fără să constituie un pericol sau un obstacol pentru ceilalţi utilizatori ai drumului.

3. Înainte de a se întoarce sau de a îndeplini o manevră care implică o deplasare 
laterală, orice conducător trebuie să-și anunţe intenţia în mod clar și din timp, prin 
mijlocul unui indicator sau al unor indicatori de pe vehiculul său, sau în lipsa acesto-
ra făcînd un semn cu braţul. Indicaţia dată prin indicatorul sau indicatori de direcţie 
trebuie să continuie pe toată durata manevrei. Indicaţia trebuie să înceteze imediat 
ce s-a realizat manevra.

Articolul 15

Prescripţii speciale referitoare la vehiculele 
serviciilor regulate de transport în comun

Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă ca în cadrul localităţilor, pen-
tru a facilita circulaţia vehiculelor serviciilor regulate de transport în comun, con-
ducătorii celorlalte vehicule, sub rezerva dospoziţiilor paragrafului 1 al art. 17 al 
prezentei Convenţii, trebuie să încetinească și la nevoie să oprească chiar pentru a 
permite vehiculelor de transport în comun să-și efectueze manevrele necesare pentru 
a pleca. După opririle samnalizate ca atare, dispoziţiile formulate astfel de Părţile 
Contractante sau de subdiviziunile lor nu schimbă cu nimic obligaţia conducătorilor 
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vehiculelor de transport în comun de a lua, după ce au semnalizat prin intermediul 
indicatorilor de direcţie intenţia lor de a porni, toate precauţiunile necesare pentru a 
evita orice risc de accident.

Articolul 16

Schimbarea direcţiei
1. Înainte de a o lua la dreapta sau la stînga pentru a se angaja pe un alt drum sau 

pentru a intra într-o proprietate riverană, orice conducător trebuie, fără să încalce 
dispoziţiile paragrafului 1 al art. 7 și acelea ale art. 14 al prezentei Convenţii:

a) dacă vrea să părăsească drumul pe partea corespunzătoare sensului circulaţiei, 
să meargă cît mai pe marginea dreaptă a drumului, care corespunde acestui sens și 
să execute manevra într-un spaţiu cît mai posibil;

b) dacă vrea să părăsească drumul pe partea cealaltă sub rezerva posibilităţii că 
Părţile Contractante sau subdiviziunile lor să-și formuleze alte dispoziţii pentru ve-
hiculele fără motor și motorete, să meargă cît mai aproape de axa părţii carosabile, 
în cazul în care este vorba de un drum la care circulaţia se face în două sensuri sau 
de marginea opusă părţii corespunzătoare sensului circulaţiei, dacă este vorba de un 
drum cu sens unic, și, dacă vrea să se angajeze pe un alt drum, la care circulaţia se 
face în ambele sensuri, să execute manevre în așa fel încît să intre pe drumul respec-
tiv pe partea corespunzătoare sensului circulaţiei.

2. În timpul manevrei sale de modifi care a direcţiei, conducătorul trebuie, fără să 
încalce dispoziţiile art. 21 al prezentei Convenţii referitoare la pietoni, să lase să trea-
că vehiculele care vin din sensul opus pe drumul pe care se pregătesc să-l părăsească, 
precum și vehiculele fără motor și motoretele care circulă pe pistele rezervate lor și 
care traversează drumul pe care urmează să se angajeze.

Articolul 17

Încetinirea
1. Nici un conducător de vehicul nu trebuie să frîneze brusc, dacă nu are motive 

serioase.
2. Orice conducător care vrea să încetinească în mod considerabil vehiculul său, 

trebuie, cu excepţia cazului în care încetinirea sa nu este motivată de existenţa unui 
pericol de neînlăturat, să se asigure în prealabil că o poate face fără să perecliteze sau 
să-i deranjeze pe ceilalţi conducători. Printe altele, el este obligat, cu excepţia cazului 
în care s-a asigurat că el nu este urmat de nici nu vehicul sau că este la o distanţă 
sufi cient de mare, să-și indice în mod clar intenţia și din timp, făcînd cu braţul un 
semn potrivit; totuși această dispoziţie nu se aplică, dacă indicaţia de încetinire este 
dată cu ajutorul stopurilor luminoase menţionate la paragraful 31 al anexei 5 a pre-
zentei Convenţii.

Articolul 18

Intersecţiile şi obligaţia de a ceda trecerea
1. Orice conducător care intră într-o intersecţie trebuie să dea dovadă de o pru-

denţă mărită, conform condiţiilor locale. Conducătorul acelui vehicul trebuie să 
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conducă în mod deosebit, cu viteza care să-I permită posibilitatea de a opri pentru a 
lăsa să treacă vehiculele care au prioritate de trecere.

2. Orice conducător care iese de pe un șantier sau de pe un drum de pămînt (se-
cundar) pe un drum, care nu este nici șantier și nici drum de pămînt, este obligat să 
cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe acest drum. La sfîrșitul acestui articol, ter-
menii de “șantier” și “drum de pămînt” vor putea fi  defi niţi în legislaţiile naţionale.

3. Orice conducător care iese de pe o proprietate riverană pe un drum este obligat 
să cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe acest drum.

4. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 7 al prezentului articol:
a) în ţările în care, sensul circulaţiei este pe dreapta, la alte intersecţii decît cele 

vizate la paragraful 3 al prezentului articol și la paragrafele 3 și 4 ale art. 25 al pre-
zentei Convenţii, conducătorul unui vehicul este obligat să cedeze trecerea vehicu-
lelor care vin din dreapta sa;

b) Părţile Contractante și subdiviziunile lor pe teritoriul cărora circulaţia se face 
pe stînga, sunt libere să-și fi xeze așa cum înţeleg ele regulile priorităţii la intersecţie.

5. Chiar dacă semnalele luminoase îl autorizează, un conducător nu trebuie să se 
angajeze într-o intersecţie în cazul în care aglomeraţia este atît de mare, încît există 
posibilitatea să rămînă imobilizat în intersecţie, deranjînd și împiedicînd circulaţia 
transversală.

6. Orice conducător angajat într-o intersecţie la care circulaţia este dirijată prin 
semnale luminoase de circulaţie poate evacua intersecţia fără a aștepta ca circulaţia 
să se deschidă în sensul în care intenţionează el să se angajeze, dar cu condiţia să 
nu împiedice circulaţia celorlalţi călători care merg în sensul în care este deschisă 
circulaţia.

7. La intersecţii, conducătorii vehiculelor care nu se deplasează pe șine au obligaţia 
de a ceda trecerea vehiculelor care merg pe șine.

Articolul 19

Pasajele la nivel
Orice utilizator al drumului trebuie să facă dovadă unei prudenţe deosebite la 

apropierea și trecerea pasajelor la nivel în mod deosebit:
a) fi ecare conducător de vehicul trebuie să circule cu viteză redusă;
b) fără să afecteze obligaţia de a se supune indicaţiilor de oprire date printr-un 

semnal luminos sau un semnal acustic nici un utilizator al drumului nu trebuie să se 
angajeze la o trecere la nivel ale cărei bariere sau semi-bariere sunt perpendiculare pe 
drum sau sunt în mișcare, fi e ca să blocheze drumul, fi e ca să-l elibereze;

c) dacă o trecere la nivel nu este prevăzută cu bariere sau semi-bariere și nici cu 
semnale luminoase, nici un utilizator al drumului nu trebuie să prelungească în mod 
inutil o trecere la nivel;

d) în caz de imobilizare forţată a unui vehicul, conducătorul său trebuie să facă 
eforturi să-l scoată din zona șinelor și dacă n-o poate face să ia imediat toate măsurile 
pentru ca mecanicii vehiculelor pe șine să fi e preveniţi din timp asupra existenţei 
acestui pericol.
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Articolul 20

Prescripţii aplicabile pietonilor
1. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor vor putea face aplicabile dispoziţiile 

prezentului articol, în cazul în care circulaţia pietonilor pe drum ar fi  periculoasă sau 
ar împiedica circulaţia vehiculelor.

2. Dacă pe marginea drumului există trotuare sau acostamente practicabile pen-
tru pietoni, aceștea sunt obligaţi să le folosească. Totuși, dacă-și iau toate măsurile 
de securitate:

a) pietonii care împing sau care poartă obiecte stînjenitoare pot utiliza partea ca-
rosabilă dacă circulaţia lor pe trotuar sau acostament ar împiedica pe ceilalţi pietoni;

b) un grup de pietoni, conduși de un supraveghetor sau formînd un cortegiu pot 
circula pe partea carosabilă.

3. Dacă nu se poate să utilizăm trotuarele sau acostamentele sau absenţa acestora, 
pietonii pot circula pe partea carosabilă, atunci cînd există o pistă pentru biciclete 
sau cînd securitatea circulaţiei o permite, ei pot circula pe această pistă, dar fără să 
deranjeze trecerea cicliștilor și a motocicliștilor.

4. Atunci cînd pietonii circulă pe partea carosabilă aplicînd pragrafele 2 și 3 ale 
prezentului articol, ei trebuie să circule cît mai pe marginea acestuia.

5. Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă ceea ce urmează: atunci cînd 
pietonii circulă pe partea carosabilă, ei trebuie să meargă pe partea opusă sensului în 
care se circulă, în afara cazului în care acest lucru le-ar prejudicia securitatea. Totuși 
persoanele care împing un vehicul pe roţi fără motor, o motoretă sau o motocicletă, 
trebuie să meargă totdeuna pe partea drumului care corespunde sensului circulaţiei și la 
fel se întîmplă cu grupele de pietoni conduși de un supraveghetor sau formînd un corte-
giu. Cu excepţia cazului în care ei formează un cortegiu, pietonii care circulă pe partea 
carosabilă sunt obligaţi ca noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, precum și ziua, 
dacă securitatea circulaţiei vehiculelor o cere, să meargă pe cît posibil într-un singur șir.

6. a) Pietonii nu trebuie să se angajeze pe un drum pentru a-l traversa, decît dacă 
sunt foarte prudenţi, ei trebuie să meargă numai pe trecerile pentru pietoni, dacă 
există vreuna prin apropiere.

b) Pentru a traversa o trecere pentru pietoni semnalizată ca atare sau delimitată 
prin marcaje pe drum:

i) dacă trecerea este înzestrată cu semnale luminoase pentru pietoni, acestea tre-
buie să respecte prescripţiile indicate de aceste semnale;

ii) dacă trecerea nu este interzisă cu astfel de semnale, dar dacă circulaţia vehicu-
lelor este dirijată prin semnale luminoase de circulaţie sau de către un agent, pietonii 
nu trebuie atîta timp cît semnalul luminos sau gestul agentului de circulaţie indică 
faptul că vehiculele pot trece pe drum, să se angajeze pe aceasta, dacă acest lucru îl 
poate obliga pe conducătorii vehiculelor să-și modifi ce direcţia sau viteza vehiculelor;

iii) la celelalte pasaje pentru pietoni, pietonii nu trebuie să se angajeze pe drum 
fără să ţină seama de distanţa și viteza vehiculelor care se apropie;

c) pentru a traversa în afara pasajelor pentru pietoni, semnalizate ca atare sau de-
limitate prin marcaje existente pe drum, pietonii nu trebuie să se angajeze pe acesta 
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înainte de a se asigura că o pot face fără a împiedica circulaţia vehiculelor;
d) odată angajaţi în traversarea drumului, pietonii trebuie să-și prelungească tra-

versarea, întîrziind sau oprindu-se pe ea, fără să fi e necesar.
7. Totuși Părţile Contractane sau sub diviziunule lor pot impune dispoziţii mai 

stricte pentru pietonii care traversează șoseaua.
Articolul 21

Comportamentul conducătorilor faţă de pietoni
1. Fără să prejudicieze dispoziţiile paragrafului 1 al art. 7, ale paragrafului 9 al art. 

11 și ale paragrafului 1 al art. 13 al prezantei Convenţii, atunci cînd există pe drum 
o trecere pentru pietoni semnalizată ca atare sau delimitată prin marcaje făcute pe 
partea carosabilă:

a) dacă circulaţia vehiculelor este reglementată la această trecere de semnale lumi-
noase de circulaţie sau de un agent de circulaţie, conducătorii trebuie, atunci cînd 
le este interzisă trecerea, să se oprească înainte de a se angaja pe pasaj și, atunci au 
voie să treacă să nu blocheze sau să împiedice traversarea pietonilor angajaţi pe pasaj 
sau care-l traversează în condiţiile prevăzute în art. 20 al prezentei Convenţii; dacă 
conducătorii întorc pentru a se angaja pe un alt drum, la întoarcerea căruia se găsește 
o trecere pentru pietoni, că nu trebuie s-o facă decît mergînd foarte încet, lasînd, 
chiar dacă pentru aceasta trebuie să oprească, să treacă pietonii angajaţi sau care au 
intenţia să se angajeze pe acest pasaj, în condiţiile prevăzute la paragraful 6 al art. 
20 al prezentei Convenţii;

b) dacă circulaţia vehiculelor nu este reglementată la acest pasaj nici prin semnale 
luminoase și nici de către un agent de circulaţie, conducătorii nu trebuie să se apro-
pie de acest pasaj decît cu grijă și sufi cient de încet pentru a nu pune în pericol pie-
tonii afl aţi pe el sau care se pregătesc să se angajeze la nevoie ei trebuie să se oprească 
pentru a lăsa să treacă.

2. Conducătorii care au intenţia să depășească pe partea corespunzătoare a sensu-
lui de circulaţie un vehicul de transport public, oprit și semnalizat ca atare, trebuie 
să-și reducă viteza și la nevoie să oprească pentru a le permite călătorilor să urce sau 
să coboare din vehicul.

3. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu va fi  interpretată ca împiedicînd 
Părţile Contractante sau subdiviziunile lor: 

- să-i oblige pe conducătorii vehiculelor să semnalizeze oprirea ori de cîte ori 
pietonii se angajează ori s-au angajat deja pe un pasaj pentru pietoni, semnalizat ca 
atare sau delimitat cu ajutorul marcajelor pe drum în condiţiile prevăzute la art. 20 
al prezentei Convenţii;

- să le interzică de a împiedica sau de a stînjeni mersul pietonilor care traversează 
drumurile la o intersecţie sau în apropierea unei intersecţii, chiar dacă nu există nici 
un pasaj pentru pietoni semnalizat ca atare sau delimitat prin marcaje făcute pe 
partea carosabilă.
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Articolul 22

Refugiile de pe drum
Fără a prejudicia dispoziţiile art. 10 al prezentei Convenţii, orice conducător poa-

te lăsa la dreapta sau la stînga refugiile, bornele și celelalte dispozitive, stabilite pe 
drumurile pe care circulă, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) atunci cînd un semnal impune trecerea pe o anumită parte a refugiului bornei 
sau a dispozitivului;

b) atunci cînd refugiul, borna sau dispozitivul se afl ă pe axa unui drum, pe care cir-
culaţia se face în ambele sensuri; în acest ultim caz, conducătorul trebuie să lase refu-
giul, borna sau dispozitivul pe partea opusă aceleia care corespunde sensului circulaţiei.

Articolul 23

Oprirea şi staţionarea
1. În afara localităţilor, vehiculele sau animalele oprite sau staţionate, trebuie pe 

cît e posibil să se afl e în afara părţii carosabile. Ele nu trebuie să fi e plasate pe pistele 
afectate bicicletelor și motocicletelor și nici pe trotuarele sau pe acostamentele ame-
najate pentru circulaţia pietonilor, cu excepţia și în limita cazurilor în care legislaţia 
naţională o permite.

2. a) Animalele și vehiculele oprite sau staţionate pe drum trebuie să se afl e cît mai 
aproape de marginea acestuia. Un conducător nu trebuie să-și oprească vehiculul 
sau să acţioneze pe un drum decît de partea corespunzătoare sensului curculaţiei, 
în direcţia în care merge el: totuși această oprire sau staţionare este autorizată și pe 
cealaltă parte, în cazul în care partea corespunzătoare sensului circulaţiei este măr-
ginită de o cale ferată. Printre altele, Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot:

i) să nu interzică oprirea și nici staţionarea de o parte sau de alta a drumului în 
anumite condiţii, în special dacă semnalele rutiere interzic oprirea de partea cores-
punzătoare sensului circulaţiei;

ii) pe șoselele cu sens unic să autorizeze oprirea și staţionarea pe cealaltă parte, în mod 
simultan sau nu, oprirea și staţionarea pe partea care corespunde sensului circulaţiei;

iii) să autorizeze oprirea și staţionarea în mijlocul drumului pe locuri special 
indicate.

b) Cu excepţia unor dispoziţii contrare ale legislaţiei naţionale, vehiculele, cu ex-
cepţia vehiculelor fără motor, a motoretelor sau motocicletelor fără ataș nu au voie să 
oprească sau să staţioneze, trebuie să fi e oprite paralel cu marginea drumului cu ex-
cepţia cazurilor în care modul de dispunere a locului permite aranjarea lor în altfel.

3. a) Orice oprire și orice staţionare a unui vehicul pe drum este interzisă:
i) pe pasajele pentru pietoni, pe pasajele pentru cicliști și pe trecerile la nivel;
ii) pe liniile de tramvai sau de tren sau foarte aproape de acestea, încît circulaţia 

lor ar putea fi  împiedicată precum și pe trotuarele și pe pistele pentru bicicliști, sub 
rezerva posibilităţii pentru Părţile Contractante sau subdiviziunile lor de a prevedea 
dispoziţii contrare.

b) Orice oprire și orice staţionare a unui vehicul este interzisă într-un loc în care 
ea ar putea constitui un pericol în special;
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i) sub pasajele superioare și în tunele, cu excepţia unor locuri special indicate;
ii) pe partea carosabilă în apropierea vîrfului pantei și la curbe, în cazul unei 

vizibilităţi insufi ciente pentru ca depășirea vehiculului să se poată face în toată secu-
ritatea, ţinînd seama de viteza vehuculelor, pe secţiunea de drum în cauză;

iii) pe partea carosabilă în dreptul unui marcaj longitudinal, cînd alineatul b) ii) 
al prezentului paragraf nu se aplică, dar cînd lăţimea părţii carosabile între marcaj și 
vehicul este sub 3 m, și cînd marcajul impune interzicerea în a-l depăși, vehiculelor 
care vin pe partea lui.

c) Orice staţionare a unui vehicul pe partea carosabilă este interzisă:
i) pe pasajele la nivel, la intersecţii și în staţiile în care sunt oprite autobuze, trolei-

buze sau vehicule pe șine, pe distanţele precizate prin legislaţia naţională;
ii) în faţa intrărilor carosabile ale proprietăţilor;
iii) în orice loc în care vehiculul afl at în staţionare ar împiedica accesului la un alt 

vehicul staţionat în mod corect sau degajarea unui astfel de vehicul;
iv) pe partea carosabilă centrală a drumurilor care comportă 3 culoare și în afara 

localităţilor, pe partea carosabilă a drumurilor care comportă și în afara localităţilor, 
pe partea carosabilă a drumurilor indicate ca prioritare printr-o semnalizare potrivită;

v) pe locurile în care vehiculul afl at în staţionare ar masca semnalele rutiere sau 
semnalele luminoase de circulaţie, celorlalţiutilizatori ai drumului.

4. Un conducător nu-și poate părăsi vehiculul sau animalele fără să-și fi  luat toate 
măsurile de precauţie utile, pentru a evita orice accident și în cazul unui automobil 
pentru a evita ca el să fi e utilizat fără autorizaţie.

5. Se recomandă ca legislaţiile naţionale să prevadă ca toate vehiculele cu motor, 
exceptînd motoretele și motocicletele fără ataș, precum și toate remorcile, atașate sau 
nu, imobilizate pe drum, în afara localităţilor să fi e semnalate de la distanţă prin 
intermediul unui dispozitiv corespunzător, plasat în locul cel mai indicat pentru a 
avertiza la timp pe ceilalţi conducători care se apropie:

a) atunci cînd vehiculul este imobilizat noaptea pe drum în astfel de condiţii că 
cei care se apropie nu-și pot da seama de obstacolul pe care îl constituie;

b) atunci cînd conducătorul a fost constrîns să-și imobilizeze vehiculul într-un loc 
în care oprirea este interzisă.

6. Nimic din prezentul articol nu va fi  interpretat ca împiedicînd Părţile 
Contractante sau subdiviziunile lor de a impune indicaţii de staţionare și de oprire.

Articolul 24

Deschiderea portierelor
Este interzisă deschiderea portierei unui vehicul, lăsarea ei deschisă sau coborîrea 

dintr-un vehicul, fără asigurarea prealabilă că acest fapt nu constituie un pericol 
pentru ceilalţi utilizatori ai drumului

Articolul 25

Autostrăzile şi drumurile cu caracter similar
1. Pe autostrăzi și, dacă legislaţia naţională dispune astfel, pe drumurile speciale, 

de acces la autostrăzi și de ieșire de peautostrăzi:
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a) circulaţia este interzisă pietonilor, animalelor, vehiculelor fără motor, motore-
telor, dacă acestea nu sunt asimilate motocicletelorși tuturor celorlalte vehicule, cu 
excepţia automobilelor și a remorcilor lor, precum și automobilelor sau remorcilor lor 
care prin construcţie nu pot atinge o viteză fi xată de legislaţia naţională;

b) le este interzis conducătorilor:
i) să-și oprească vehiculele sau să staţioneze în afara locurilor de staţionare sem-

nalate. În caz de staţionare forţată a unui vehicul, conducătorul său trebuie să se 
străduiască să-l scoată de pe partea carosabilă și în afara benzii de urgenţă și, în cazul 
în care n-o poate face, să semnalizeze imediat de la distanţă prezenţa vehiculului, 
pentru a-i avertiza din timp pe ceilalţi conducători care se apropie;

ii) să facă o semiîntoarcere sau un mers înapoi sau să pătrundă pe banda centrală 
de teren, incluzînd aici și racordările traversale care leagă între ele cele două părţi 
carosabile.

2. Conducătorii care trec pe o altă autostradă trebuie:
a) în cazul în care nu există o bandă de acceleraţie care să se prelungească pe dru-

mul de acces, să cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe autostrăzi;
b) dacă există o bandă de acceleraţie care prelungește drumul de acces, trebuie să 

se angajeze pe el și să se integreze în circulaţia de pe autostradă respectînd prescrip-
ţiile paragrafelor 1 și 3 ale art. 14 al prezentei Convenţii.

3. Conducătorul care părăsește autostrada trebuie să vireze din timp pe banda de 
circulaţie care corespunde ieșirii de pe autostradă și să se aranjeze imediat pe banda 
de încetinire, dacă o astfel de bandă există.

4. Pentru aplicarea paragrafelor 1, 2 și 3 ale prezentului articol, sunt asimilate 
autostrăzilor celelalte drumuri rezervate circulaţiei autovehiculelor și care sunt sem-
nalizate ca atare și nu deservesc proprietăţi riverane.

Articolul 26

Prescripţii deosebite aplicabile cortegiilor şi infi rmilor
1. Utilizatorilor drumurilor le este interzis să întrerupă coloanele militare, grupu-

rile de școlari afl aţi în coloană sub îndrumarea unui conducător, precum și celelalte 
cortegii.

2. Infi rmii care deplasează în scaune rulante, conduse de ei înșiși și care circulă la 
pas pot utiliza trotuarele și acostamentelelepracticabile.

Articolul 27

Prescripţii deosebite aplicabile cicliştilor, conducătorilor 
de motoreteşi motocicliştilor

1. Cu toate dispoziţiile paragrafului 3 al art. 10 al prezentei Convenţii, Părţile 
Contractante sau subdiviziunile lor pot să nu interzică cicliștilor să circule mai mulţi 
în front.

2. Le este interzis cicliștilor să circule fără să ţină cel puţin o mînă pe ghidon, să 
se lase remorcaţi de un alt vehicul sau de a transporta, trage, împinge obiecte care 
împiedică conducerea sau sunt periculoase pentru ceilalţi utilizatori ai drumului. 
Aceleași dispoziţii sunt aplicabile conducătorilor de motorete și motocicliștilor, dar 
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în plus aceștia sunt obligaţi să ţină ambele mîini pe ghidon, cu excepţia cazurilor în 
care indică manevra descrisă la paragraful 3 art. 14 al prezentei Convenţii.

3. Cicliștilor și conducătorilor de motorete le este interzis să transporte pasageri 
pe vehiculul lor; Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot, totuși, aproba de-
rogări de la această dispoziţie, autorizînd în special, transportul pasagerilor pe locul 
sau locurile suplimentare care pot fi  amenajate pe acest vehicul. Motocicliștii nu au 
voie să transporte pasageri decît în ataș. Dacă există vreunul și pe locul suplimentar 
amenajat, eventual, în spatele conducătorului.

4. Atunci cînd există o pistă pentru cicliști, Părţile Contractante sau subdivizi-
unile lor pot interzice cicliștilor să circule pe restul drumului. În același caz ele pot 
autoriza conducătorii de motorete să circule pe pista pentru cicliști și dacă consideră 
că este util să le interzică să circule pe restul drumului.

Articolul 28

Avertismentele sonore şi luminoase
1. Se pot utiliza avertizorii sonori doar:
a) pentru a da avertismente, în vederea evitării unui accident;
b) în afara localităţilor, atunci cînd vrem să avertizăm un conducător, că vrem să-l 

depășim. Emiterea de sunete de către avertizorii sonori nu trebuie să se prelungească 
mai mult decît este necesar.

2. Conducătorii automobilelor pot, de seara pînă dimineaţa, să utilizeze avertizorii 
luminoși defi niţi la paragraful 5 art. 33 al prezentei Convenţii, în locul avertizorilor so-
nori. Ei mai pot face și ziua, în scopurile indicate la alineatul b) al paragrafului 1 al pre-
zentului articol, dacă acest mod de a face este mai convenabil, datorită împrejurărilor.

3. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot autoriza utilizarea avertismentelor 
luminoase în scopurile vizate la paragraful 1 b) al prezentului articol, și în localităţi.

Articolul 29

Vehiculele pe şine
1. Cînd o cale ferată se afl ă pe un drum, fi ecare utilizator al drumului este obli-

gat, ca la apropierea unui tramvai sau a altui vehicul pe șine să o elibereze imediat, 
pentru a permite vehiculului să treacă.

2. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot adopta pentru circulaţia pe 
drum a vehiculelor care se deplasează pe șine și pentru încrucișarea sau depășirea 
acestor vehicule, reguli speciale, diferite de acelea defi nite în prezentul capitol. 
Totuși, Părţile Contractante eu subdiviziunile lor nu pot adopta dispoziţii contrare 
acelora cuprinse în paragraful 7 al art. 18 al prezentei Convenţii.

Articolul 30

Încărcătura vehiculelor
1. Dacă pentru un vehicul este fi xată o greutate maximă, greutatea la încărcare a 

acestor vehicule nu trebuie să depășească greutatea maximă autorizată.
2. Orice încărcătură a vehiculului trebuie să fi e dispusă și aranjată în așa fel ca să 

nu poată:
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a) periclita viaţa oamenilor sau să aducă pagube proprietăţii publice sau particu-
lare, în special prin cădere sau tragere pe drum;

b) să împiedice vizibilitatea conducătorului sau să compromită stabilitatea sau 
conducerea vehiculului;

c) să provoace zgomote, praf sau alte incomodităţi, care ar putea fi  evitate;
d) să mascheze semnalizatoarele mașinii, în special stopurile și indicatoarele de di-

recţie, catadioptrii, numerele de înmatriculare și semnul distinctiv al statului de în-
matriculare, cu care vehiculul trebuie să fi e înzestrat, conform prezentei Convenţii sau 
legislaţiei naţionale, sau să mascheze semnalele făcute cu braţul, conform dispoziţiilor 
paragrafului 3 al art. 14 sau acelea ale paragrafului 2 al art. 17 al prezentei Convenţii.

3. Toate accesoriile, cum sunt cablurile, lanţurile, prelatele care servesc la încărca-
rea sau protejarea încărcăturii, trebuie să o lege și să o fi xeze solid. Toate accesoriile 
care servesc la protejarea încărcăturii trebuie să corespundă cererilor prevăzute la 
paragraful 2 al prezentului articol.

4. Încărcătura care depășește vehiculul în partea din faţă, în spate sau lateral, 
trebuie să fi e semnalată în mod vizibil în toate cazurile în care conturul ei riscă să nu 
fi e observat de conducătorii celorlalte vehicule; noaptea această semnalizare trebuie 
făcută în faţă printr-un semnal luminos alb și un dispozitiv alb, refl ectorizat, iar în 
spate printr-un semnal roșu și un dispozitiv roșu refl ectorizant. În mod deosebit în 
cazul vechiculelor cu motor:

a) încărcătura care depășește extremitatea vehiculului cu peste 1 m. (2 picioare 4 
ţoli), fi e în spate, fi e în faţă, trebuie să fi e totdeauna semnalizată

b) încărcătura care depășește lateral, gabaritul vehiculului, în așa fel că extremita-
tea lor laterală să se găsească la peste 0,40 m. (16 ţoli) distanţă de semnalul de poziţie 
din faţă, trebuie să fi e semnalizate, noaptea, atît înspre partea din faţă cît și în partea 
din spate. La fel și încărcătura care depășește cu 0,40 m. (16 ţoli) semnalul roșu de 
poziţie din spatele mașinii.

5. Nimic din cele cuprinse în paragraful 4 al prezentului articol nu va fi  inter-
pretat ca împiedicînd Părţile Contractante sau subdiviziunile lor de la interzicerea, 
limitarea sau introducerea unei autorizaţii speciale pentru depășirile încărcăturii vi-
zate la paragraful 4.

Articolul 31

Comportamentul în caz de accident
1. Fără să aducă prejudicii dispoziţiilor legislaţiei naţionale în ceea ce privește 

obligaţia de a acorda ajutoare celor răniţi, fi ecare conducător sau utilizator al dru-
mului, implicat într-un accident, trebuie:

a) să oprească imediat ce o poate face fără a crea un pericol suplimentar pentru 
circulaţie;

b) să se străduiască să asigure securitatea circulaţiei la locul accidentului și, în ca-
zul în care o persoană a fost ucisă sau rănită grav, să evite, în măsura în care aceasta 
nu afectează securitatea circulaţiei, orice modifi care a locului accidentului sau dispa-
riţia urmelor care ar putea fi  utile pentru stabilirea responsabilităţii;

c) dacă alte persoane implicate în accident i-o cer să se legitimeze;
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d) dacă o persoană a fost rănită sau ucisă în accident să anunţe poliţia și să rămînă 
sau să revină la locul accidentului pînă la sosirea acesteia, cu excepţia cazului în care 
a fost autorizat de aceasta să părăsească locul accidentului sau cînd nu ea este aceea 
care acordă ajutor celor răniţi sau are nevoie să fi e ea însăși îngrijită.

2. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot, în cadrul legislaţiilor lor naţio-
nale să se abţină de a impune prescripţia prevăzută la alineatul d) al paragrafului 1 al 
prezentului articol, atunci cînd nici o rănire gravă n-a avut loc și cînd nici o persoană 
implicată în accident nu solicită avertizarea poliţiei.

Articolul 32

Iluminat: prescripţii generale
1. În sensul prezentului articol termenul de “noapte” indică intervalul dintre că-

derea nopţii și momentul cînd se face ziuă, precum și alte momente în care vizibi-
litatea este insufi cientă, cum ar fi  de exemplu: ceaţă, ninsoare, ploaie torenţială sau 
trecere printr-un tunel.

2. Noaptea:
a) orice vehicul cu motor, cu excepţia motoretelor sau a motocicletelor fără ataș, care 

se găsesc pe drum trebuie să fi e prevăzute în faţă cu cel puţin două faruri albe galbene 
selectiv, iar în spate cu un număr pereche de semnalizatoare roșii, conform prescripţi-
ilor prevăzute pentru automobile, la paragrafele 23 și 24 ale anexei 5; legislaţiile naţi-
onale pot, totuși, autoriza în faţă semnalizatoare de poziţie galbene auto. Dispoziţiile 
prezentului alineat se aplică ansamblurilor formate dintr-un vehicul cu motor și una 
sau mai multe remorci, semnalizatoarele roșii trebuind atunci să se găsească în spatele 
ultimei remorci; remorcile cărora le aplicăm dispoziţiile paragrafului 30 al anexei 5 a 
prezentei Convenţii trebuie să aibă, în faţă, două semnalizatoare albe cu care ele trebu-
ie să fi e prevăzute, în virtutea dispoziţiilor prevăzute în acest paragraf 30;

b) orice vehicul sau ansamblu de vehicule cărora nu li se aplică dispoziţiile alinea-
tului a) al prezentului paragraf și care se găsește pe un drum, trebuie să fi e prevăzut 
cu cel puţin un semnalizator alb sau galben selectiv, în faţă și cu cel puţin un sem-
nalizator roșu, în partea din spate, atunci cînd, în faţă sau în spate nu există decît un 
semnalizator, acesta trebuie să fi e plasat pe axa vehiculului sau în partea opusă aceluia 
care corespunde semnului circulaţiei; pentru vehiculele cu tracţiune animală și pen-
tru cărucioare, dispozitivul care emite această semnalizare poate fi  dus de conducă-
torul vehiculului sau de cel care-l însoţește, mergînd de această parte a vehiculului.

3. Semnalizatoarele prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol trebuie să fi e 
efi cace, adică ele trebuie să semnalizeze efectiv vehiculul celorlalţi utilizatori ai dru-
mului; semnalizatorul din faţă și cel din spate nu trebuie să fi e omise de aceeași 
lampă sau de același dispozitiv, decît în cazul în care caracteristicile vehiculului, în 
special lungimea sa redusă, permit sastisfacerea acestei condiţii.

4. a) Fac excepţie de la dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol:
i) dispoziţiile amintitului paragraf “e” nu se aplică vehiculelor oprite sau staţio-

nate pe un drum iluminat în așa fel, încît ele sunt vizibile în mod distinct, de la o 
distanţă sufi cientă;
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ii) vehiculele cu motor a căror lungime și lăţime nu trece de 6 m. (20 picioare) și 
respectiv 2 m. (6 picioare 6 ţoli) și cărora nu li s-a articulat nici un vehicul, vor putea 
atunci cînd ele sunt oprite sau staţionate pe un drum în cadrul unei localităţi, să nu 
aibă decît un semnalizator plasat pe acea parte a vehiculului, care este opusă margi-
nei drumului de-a lungul căreia este staţionat sau oprit vehiculul; acest semnalizator 
va fi  alb sau galben auto în partea din faţă și roșu sau galben auto în spate;

iii) dispoziţiile alineatului b) ale amintitului paragraf 2 nu se aplică nici bicicle-
telor, nici motoretelor, nici motocicletelor fără ataș sau înzestrate cu baterie, atunci 
cînd ele sunt oprite sau staţionate în localităţi, la marginea drumului;

b) printre altele, legislaţia naţională poate acorda derogări de la dispoziţiile pre-
zentului articol, pentru:

i) vehiculele oprite sau staţionate în locuri speciale, în afara părţii carosabile;
ii) vehiculele oprite sau staţionate pe strada pe care circulaţia este foarte redusă.
5. În nici un caz un vehicul nu trebuie să aibă în faţă semnalizatoare, dispozitive 

refl ectorizante sau materiale refl ectorizante roșii, iar în spate semnalizatoare, diapo-
zitive refl ectorizante sau materiale refl ectorizante albe sau galbene selectiv; această 
dispoziţie nu se aplică nici utilizării semnalizatoarelor albe sau galbene pentru mer-
sul înapoi, nici refl ectorizării cifrelor sau lanternelor de culoare deschisă ale plăcilor 
de înmatriculare, din spate, semnelor distincte sau a altor semne distinctive cerute 
de legislaţia naţionlă, nici refl ectorizării fondului clar al acestor plăci sau semne, nici 
semnalizatoarelor roșii, turnante sau semnalizatoarelor anumitor vehicule prioritare.

6. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot, în măsura în care ele consideră 
că ar fi  posibil fără să compromită securitatea circulaţiei, să acorde în cadrul legisla-
ţiei naţionale, unele derogări de la dispoziţiile prezentului articol pentru:

a) vehiculele cu tracţiune animală și cărucioarele de mînă;
b) vehiculele de formă sau natură deosebită sau utilizate în scopuri și condiţii 

deosebite.
7. Nimic din prezenta Convenţie nu va fi  interpretat ca împiedicînd legislaţia na-

ţională să impună grupelor de pietoni, conduși de un supraveghetor sau formînd un 
cortegiu, precum și conducătorii animalelor, izolate sau în turme sau ai animalelor 
de tracţiune, de cărăușie sau de călărie, să fi e prevăzuţi atunci cînd cirulă pe drum în 
împrejurări diferite la paragraful2 b) al prezentului articol, cu un dispozitiv refl ecto-
rizant sau un semnalizator; lumina refl ectorizantă sau emisă trebuie să fi e atunci, fi e 
albă sau galbenă, în partea din faţă, fi e roșie în spate, fi e galbenă în ambele direcţii.

Articolul 33

Iluminat: condiţiile de utilizare a semnalelor luminoase, prevăzute în anexa 5
1. Conducătorul unui vehicul echipat cu lumini, fază mare, fază mică sau sem-

nalizatoare de poziţie, defi nite în anexa 5 a prezentei Convenţii trebuie să utilizeze 
aceste semnalizatoare în următoarele condiţii, cînd, în situaţia articolului 32 al pre-
zentei Convenţii, vehiculul trebuie să indice cel puţin unul sau două semnale albe 
sau galbene, în partea din faţă:

a) faza lungă nu trebuie să fi e aprinsă nici în localităţi, atunci cînd strada este 
sufi cient de luminată, nici în afara lor, atunci cînd drumul este iluminat în mod 
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continuu și cînd această iluminare este sufi cientă pentru a-i permite conducătorului 
să vadă în mod distinct pînă la o distanţă sufi cientă și nici cînd vehiculul este oprit;

b) cu excepţia cazului în care legislaţia naţională poate autoriza utilizarea fazei 
lungi în timpul zilei, atunci cînd vizibilitatea este insufi cientă, datorită ceţei, ninso-
rii, averselor de ploaie sau trecerii printr-un tunel, faza lungă nu trebuie să fi e aprinsă 
sau ea trebuie să fi e reglată în așa fel încît să se evite orbirea celorlalţi conducători;

i) atunci cînd un conducător urmează să se încrucișeze cu un alt vehicul; semnale-
le dacă sunt autorizate, trebuie să fi e atunci stinse sau modul lor de utilizare trebuie 
să fi e modifi cat pentru a se evita orbirea la distanţă care-i este necesară conducătoru-
lui acestui vehicul ca să-și continuie în securitate mersul;

ii) atunci cînd un vehicul urmează altuia la o distanţă mică; totuși, faza mare 
poate fi  utilizată conform dispoziţiilor paragrafului 4 al prezentului articol, pentru 
a indica intenţia de depășire încondiţiile prevăzute în art. 28 al prezentei Convenţii;

iii) în orice alte împrejurări în care este necesar să nu orbim pe celălalt utilizator 
al drumului sau al unei căi ferate sau rîu, care mărginesc drumul;

c) cu excepţia dispoziţiilor alineatului d) al prezentului paragraf, faza mică trebu-
ie să fi e aprinsă atunci faza mare este interzisă,conform dispoziţiilor alineatelor a) și 
b) de mai sus și ea poate fi  utilizată în locul fazei mari, atunci cînd faza mică îi per-
mite conducătorului să vadă clar pînă la o distanţă sufi cientă, iar celorlalţi utilizanţi 
ai drumului să observe vehiculul la o distanţă sufi cientă;

d) semnalizatoarele de poziţie trebuie să fi e utilizate în același timp cu faza mare, 
faza mică sau farurile de ceaţă. Ele pot fi  utilizate singure atunci cînd vehiculul este 
oprit sau staţionat sau cînd, pe drumuri, cu excepţia autostrăzilor și a drumurilor 
menţionate la paragraful 4 al art. 25 din prezenta Convenţie, condiţiile de iluminare 
îi permit conducătorului să vadă clar pînă la o distanţă sufi cientă sau cînd ceilalţi 
utilizatori pot remarca vehiculul de la o distanţă sufi cientă.

2. Cînd vehiculul este înzestrat cu faruri de ceaţă defi nite în anexa 5 a prezentei 
Convenţii, el nu trebuie să le utilizeze decît în caz de ceaţă, de ninsoare sau ploaie 
mare. Ca o abatere de la dispoziţiile paragrafului 1 c) al prezentului articol, aprinde-
rea farurilor de ceaţă înlocuiește pe acea a fazei mici, legislaţia naţională putînd, to-
tuși, să autorizeze în acest caz, aprinderea simultană a farurilor de ceaţă și a fazei mici.

3. Ca o excepţie de la dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol, legislaţia 
naţională poate autoriza, chiar și în absenţa ceţei, a ninsorii sau a ploii, aprinderea 
farurilor de ceaţă pe drumurile înguste și care cuprind numere de viraje.

4. Nimic din prezenta Convenţie nu va fi  interpretat ca împiedicînd legislaţia 
naţională să impună obligaţia de a utiliza faza mică în cadrul localităţilor.

5. Avertismentele luminoase vizate la paragraful 2 art. 28 al prezentei Convenţii 
constau în aprinderea intermitentă și la intervale scurte a fazei mici sau a fazei lungi 
sau în aprinderea alternativă și la intervale scurte a fazei scurte și a fazei lungi. 
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Articolul 34

Derogări
1. Atunci cînd apropierea unui vehicul prioritar este semnalată prin avertizorii 

speciali, luminoși și sonori, ai acestui vehicul, fi ecare utilizator al drumului trebuie 
să elibereze trecerea pe drum și, la nevoie, să oprească.

2. Legislaţiile naţionale pot prevedea ca șoferii vehiculelor care au prioritate să nu 
fi e obligaţi să respecte total sau parţial dispoziţiile prezentului capitol II cu excepţia 
paragrafului 2 al art. 6, atunci cînd circulaţia lor este anunţată cu ajutorul avertizo-
rilor speciali ai vehiculului și sub rezerva de a nu periclita viaţa celorlalţi utilizatori.

3. Legislaţiile naţionale pot prevedea în ce măsură personalul ocupat în lucrările 
de construcţie, reparaţie și întreţinere a drumurilor, inclusiv conducătorii mecanis-
melor utilizate la aceste lucrări, poate să nu respecte prevederile prezentului capitol 
II, cu condiţia luării măsurilor necesare de precauţie.

4. Pentru a depăși sau a se încrucișa cu mașinile vizate de paragraful 2 al prezen-
tului articol, în timp ce acestea participă la lucrări efectuate pe drum, conducătorii 
celorlalte vehicule pot, în măsura în care este necesar și cu condiţia să ia toate măsu-
rile necesare, să nu respecte dispoziţiile art. 11 și 12 al prezentei Convenţii.

Capitolul III

Condiţiile care trebuie să fi e îndeplinite de automobile şi de remorci, 

pentru a fi  admise în circulaţia internaţională

Articolul 35

Înmatricularea
1. a) Pentru a benefi cia de dispoziţiile prezentei Convenţii, orice automobil afl at 

în circulaţie internaţională și orice remorcă, cu excepţia unei remorci ușoare, trebuie 
să fi e înmatriculat de una din Părţile Contractante sau de una din subdiviziunile 
acesteia, iar conducătorul automobilului trebuie să deţină un certifi cat valabil, eli-
berat în scopul atestării acestei înmatriculări, fi e de către o autoritate competentă a 
acestei Părţi Contractante sau de una din subdiviziunile sale, fi e în numele Părţii 
Contractante sau a subdiviziunii sale, de asociaţia pe care a însărcinat-o în acest scop.

Certifi catul de înmatriculare trebuie să cuprindă cel puţin:
- un număr de ordine, numit număr de înmatriculare, a cărui compoziţie este 

indicată în anexa 2 a prezentei Convenţii;
- data primei înmatriculări a vehiculului;
- numele complet și domiciliul titularului certifi catului;
- numele sau marca fabricii constructorului vehiculului;
- numărul de ordine al șasiului (numărul de fabricaţie sau numărul de serie);
- dacă este vorba de un vehicul destinat transportului de mărfuri, greutatea ma-

ximă autorizată;
- perioada valabilităţii lui, în cazul în care ea nu este nelimitată. Indicaţiile refe-

ritoare la certifi cat sunt scrise expresiv cu caractere latine sau cu litere cursive, denu-
mite și engleze, fi e repetate în acest mod.
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b) Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot, totuși să hotărască indicarea 
pe certifi catele eliberate, pe teritoriul lor, a anului fabricării, în locul datei primei 
înmatriculări.

2. Ca o abatere de la dispoziţiile paragragului 1 al prezentului articol, un vehicul ar-
ticulat, nedecuplat în perioada în care el se afl ă în circulaţie internaţională, va benefi cia 
de dispoziţiile prezentei Convenţii, chiar dacă el constituie obiectul unei singure în-
matriculări și al unui singur certifi cat pentru tractorul și semiremorca care-l formează.

3. Nimic din prezenta Convenţie nu va fi  interpretat ca limitînd dreptul Părţilor 
Contractante sau a subdiviziunilor lor de a cere, în cazul unui vehicul în circulaţie 
internaţională care nu este înmatriculat pe numele persoanei care conduce, justifi ca-
rea dreptului conducătorului de a deţine acest vehicul.

4. Se recomandă Părţilor Contractante, care nu au încă, să înfi inţeze un serviciu 
însărcinat pe scară naţională sau regională cu înregistrarea automobilelor puse în 
circulaţie și cu centralizarea datelor cuprinse în fi ecare certifi cat de înmatriculare.

Articolul 36

Numărul de înmatriculare
1. Fiecare automobil în circulaţie internaţională trebuie să poarte în faţă și în 

spate un număr de înmatriculare; totuși motocicletele nusunt obligate să aibă acest 
număr decît în spate.

2. Orice remorcă înmatriculată, afl ată în circulaţie internaţională trebuie să poar-
te în spate numărul său de înmatriculare. În cazul unui automobil care are o remor-
că sau mai multe remorci, remorca mică sau ultima remorcă, în cazul în care aceasta 
nu este înmatriculată, trebuie să poarte numărul de ordine al vehiculului care o 
remorchează.

3. Compoziţia și modalităţile de fi xare a numărului de înmatriculare, vizat în 
prezentul articol trebuie să fi e conforme dispoziţiilor anexei 2 a prezentei Convenţii.

Articolul 37

Semnul distinctiv al statului de înmatriculare
1. Orice automobil în circulaţie internaţională trebuie să poarte în spate, în plus 

faţă de numărul său de înmatriculare, un semn distinctive al statului în care este el 
înmatriculat.

2. Orice remorcă atașată unui automobil și care în virtutea art. 36 al prezentei 
Convenţii trebuie să poarte în spate un număr de înmatriculare, trebuie să mai poar-
te un număr distinctiv al statului de înmatriculare a vehiculului tractor. Prevederile 
punctului prezent se aplică și în cazul cînd remorca este înmatriculată într-un stat 
diferit de statul de înmatriculare a vehiculului la care el este atașat; dacă remorca 
nu este înmatriculată ea trebuie să poarte în spate semnul distinctiv al statului de 
înmatriculare a vehiculului tractor, cu excepţia cazului în care el circulă în acest stat.

3. Compoziţia și modalităţile de fi xare a semnului distinctiv vizat în prezentul 
articol trebuie să se conforme dispoziţiilor anexei 3 al prezentei Convenţii.
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Articolul 38

Semnele identifi cării
Fiecare automobil și fi ecare remorcă în ciruclaţie internaţională trebuie să poarte 

semnele de identifi care defi nite la anexa 4 a prezentei Convenţii.
Articolul 39

Prescripţii tehnice
Fiecare automobil, fi ecare remorcă și întregul ansamblu de vehicule în circulaţie 

internaţională trebuie să corespundă dispoziţiilor anexei 5 a prezentei Convenţii. Ele 
trebuie, printre altele, să fi e în stare bună de circulaţie.

Articolul 40

Dispoziţie tranzitorie
Timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, conform para-

grafului 1 al art. 47, remorcile în circulaţie internaţională benefi ciază, oricare ar fi  
greutatea lor maximă autorizată, de dispoziţiile prezentei Convenţii, chiar dacă ele 
nu sunt înmatriculate.

Capitolul IV

Conducătorii automobilelor

Articolul 41

Validitatea permisului de conducere
1. Părţile Contractante vor recunoaște:
a) orice permis naţional, întocmit în limba lor sau într-una din limbile lor sau, 

dacă nu este întocmit într-o astfel de limbă, este însoţit de o traducere a certifi catului 
autentifi cat;

b) orice permis naţional conform dispoziţiilor anexei 6 a prezentei Convenţii;
c) orice permis internaţional conform dispoziţiilor anexei 7 a prezentei Convenţii, 

ca fi ind valabil pentru conducerea pe teritoriul lor a unui vehicul care intră în cate-
goriile cărora le corespunde permisul, cu condiţia ca numitul permis să fi e valabil 
și ca el să fi  fost eliberat de o altă Parte Contractantă sau de una din subdiviziunile 
sale, sau de o asociaţie însărcinată în acest scop de această Parte Contractantă sau de 
una din subdiviziunile ei. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică permiselor 
de elev conducător.

2. Cu toate dispoziţiile paragrafului precedent:
a) cînd valabilitatea permisului de conducere este subordonată, printr-o menţiune 

specială, purtării de către persoana interesată a anumitor aparate sau de anumite 
amenajări ale vehiculului în funcţie de invaliditatea conducătorului, permisul nu va 
fi  recunoscut ca valabil decît dacă aceste prescripţii sunt respectate;

b) Părţile Contractante pot refuza să recunoască valabilitatea pe teritoriul lor a 
oricărui permis de conducere al cărui titular n-a împlinit încă 18 ani;

c) Părţile Contractante pot refuza să recunoască validitatea pe teritoriul lor pentru 
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conducerea autovehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule de categoriile C, D și 
E vizate în anexele 6 și 7 ale prezentei Convenţii, a oricărui permis de conducere al 
cărui titular n-a împlinit încă 21 de ani.

3. Părţile Contractante se angajează să ia toate măsurile necesare pentru ca per-
misele naţionale și internaţionale de conducere, vizate în alineatele a), b) și c) ale 
paragrafului 1 al prezentului articol să nu fi e eliberate pe teritoriul lor, fără a avea 
garanţia capacităţilor conducătorului și a aptitudinilor sale fi zice.

4. Pentru aplicarea paragrafului 1 și al paragrafului 2, alineatul c) al prezentului 
articol:

a) automobilelor de categoria B vizate în anexele 6 și 7 ale prezentei Convenţii 
li se pot atașa o remorcă ușoară; li se mai poate atașa și o remorcă a cărei greutate 
maximă autorizată trece de 750 kg. (1650 funţi) sau nu depășește greutatea netă a 
automobilului, dacă totalul greutăţilor maxime autorizate a vehiculelor astfel cuplate 
nu depășește 3.500 kg. (7700 funti)

b) automobilelor de categoria C și D vizate în anexele 6 și 7 ale prezentei Convenţii, 
li se poate atașa o remorcă ușoară, fără ca ansamblul astfel construit să înceteze să 
mai aparţină categoriei C sau categoriei D.

5. Permisul internaţional nu va fi  eliberat decît deţinătorului unui permis naţi-
onal, pentru eliberarea căruia au fost îndeplinite condiţiile minime fi xate prin pre-
zenta Convenţie. El nu va fi  valabil o perioadă mai mare decît permisul naţional 
corespunzător, al cărui număr va trebui să fi gureze pe permisul internaţional.

6. Dispoziţiile prezentului articol nu obligă Părţile Contractante: 
a) să recunoască valabilitatea permiselor naţionale sau internaţionale, eliberate pe 

teritoriul unei alte Părţi Contractante persoanelor care-și aveau reședinţa normală 
pe teritoriul lor în momentul acestei eliberări sau a căror reședinţă normală a fost 
transferată pe teritoriul lor, după această eliberare;

b) să recunoască valabilitatea permiselor amintite, eliberate conducătorilor al că-
ror domiciliu normal în momentul eliberării nu se găsea pe teritoriul pe care a fost 
eliberat permisul sau al cărui domiciliu a fost transferat, după această eliberare, pe 
un alt teritoriu.

Articolul 42

Suspendarea valabilităţii permiselor de conducere
1. Părţile Contractante sau subdiviziunile lor pot retrage conducătorului care co-

mite pe teritoriul lor o infracţiune care poate duce la retragerea permisului său de 
conducere, dreptul de a utiliza pe teritoriul său permisul de conducere, naţional 
sau internaţional, al cărui titular este. În astfel de cazuri, autoritatea competentă a 
Părţii Contractante sau a acelei a subdiviziuni care a retras dreptul de a utiliza acest 
permis, vor putea:

a) să ridice permisul și să-l păstreze pînă la expirarea perioadei în care i s-a retras 
permisul sau pînă cînd conducătorul părăsește teritoriul său, dacă această plecare are 
loc înainte de expirarea perioadei;

b) să anunţe retragerea dreptului de a utiliza permisul autorităţii carel-a eliberat 



136

sau în numele căreia a fost eliberat permisul;
c) dacă este vorba de un permis internaţional, să înscrie pe locul prevăzut în acest 

scop, menţiunea că permisul nu mai este valabil pe teritoriul său;
d) în cazul în care ea n-a aplicat procedura vizată la alineatul a) al prezentului pa-

ragraf, să completeze comunicarea menţionată la alineatul b), cerînd autorităţii care 
a eliberat permisul sau în numele căreia a fost eliberat permisul, să avizeze persoana 
interesată de hotărîrea luată cu privire la ea. 

2. Părţile Contractante se vor strădui să notifi ce celor interesaţi, hotărîrile care 
le-au fost comunicate, conform procedurii vizate la paragraful 1 alineatul d) al pre-
zentului articol.

3. Nimic din prezenta Convenţie nu va fi  interpretat ca interzicînd Părţilor 
Contractante sau uneia din subdiviziunile lor împiedicarea unui conducător titular 
al unui permis de conducere naţional sau internaţional, să conducă, dacă este clar 
sau dovedit că starea lui nu permite conducerea mașinii în securitate sau dacă drep-
tul de a conduce le-a fost retras în statul în care se afl ă domiciliul său obișnuit.

Articolul 43

Dispoziţie tranzistorie
Permisele internaţionale de conducere conform dispoziţiilor Convenţiei referi-

toare la circulaţia rutieră, realizată la 19 septembrie 1949 la Geneva și eliberate în 
următorii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, conform paragrafului 
1 al art. 47 al prezentei Convenţii vor putea, pentru aplicarea art. 41 și 42 al pre-
zentei Convenţii să fi e asimilate permisele internaţionale de conducere prevăzute în 
prezenta Convenţie.

Capitolul V

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele şi motoretele 

pentru a fi  admise în circulaţia internaţională

Articolul 44

1. Vehiculele fără motor afl ate în circulaţia internaţională, trebuie:
a) să aibă o frînă efi cace;
b) să fi e înzestrate cu un claxon care să se poată auzi de la o distanţă sufi cientă și 

să nu aibă un alt avertizor sonor;
c) să fi e prevăzute în spate cu un dispozitiv refl ectorizant, roșu și cu un dispozitiv care 

să asigure existenţa unui semnalizator luminos alb sau galben în faţă și roșu, în spate.
2. Pe teritoriul Părţilor Contractante care, conform paragrafului 2 al art. 54 al 

prezentei Convenţii nu au făcut o declaraţie prin care motoretele să fi e asimilate 
motocicletelor, motoretele afl ate în circulaţie trebuie:

a) să aibă două frîne independente;
b) să fi e înzestrate cu un claxon sau cu un alt avertizor sonor, care poate fi  auzit 

de la o distanţă sufi cientă;
c) să fi e înzestrate cu un dispozitiv de eșapament tăcut și efi cace;
d) să fi e prevăzute cu dispozitive care să asigure existenţa unui semnalizator lumi-



137

nos alb sau galben, în partea din faţă, a unui semnalizator roșu și a unui dispozitiv 
refl ectorizant roșu, în partea din spate;

e) să poarte semnalele identifi cării, defi nite la anexa 4 a prezentei Convenţii.
3. Pe teritoriul Părţilor Contractante, care, conform paragrafului 2, art. 54 al 

prezentei Convenţii au făcut o declaraţie prin care motoretele sunt asimilate moto-
cicletelor, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească motoretele pentru a fi  admise 
în circulaţie internaţională sunt acelea defi nite pentru motociclete în anexa 5 a pre-
zentei Convenţii.

Capitolul VI

Dispoziţii fi nale

Articolul 45
1. Prezenta Convenţie se afl ă la sediul O.N.U. la New York pînă la 31 ianuarie 

1969 pentru a fi  semnată de toate statele membre ale O.N.U. sau membre ale uneia 
din instituţiile sale specializate sau a Agenţiei Internaţionale a energiei atomice sau 
membrilor statutului Curţii internaţionale de Justiţie și oricărui alt stat invitat de 
Adunarea

Generală a O.N.U., să devină parte a acestei Convenţii.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratifi cării. Instrumentele de ratifi care vor fi  

depuse la Secretariatul General al O.N.U.
3. Prezenta Convenţie va rămîne deschisă adeziunii oricărui stat vizat la para-

graful 1 al prezentului articol. Instrumentele de adeziune vor fi  depuse pe lîngă 
Secretariatul General.

4. În momentul în care el va semna prezenta Convenţie sau va depune instrumen-
tul său de ratifi care sau de adeziune, fi ecare stat va specifi ca Secretarului General 
semnul distinctiv pe care și l-a ales pentru a fi  pus în circulaţie internaţională pe 
vehiculele pe care le-a înmatriculat, conform dispoziţiilor anexei 3 a prezentei 
Convenţii. Printr-o altă notifi care adresată Secretariatului General, fi ecare stat își 
poate schimba semnul distinctiv pe care l-a avut anterior.

Articolul 46
1. Fiecare stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifi ca prezenta 

Convenţie sau cînd va adera la ea sau în oricare alt moment ulterior să declare printr-
o notifi care adresată Secretarului General că această Convenţie devine aplicabilă tu-
turor teritoriilor sau numai unuia dintre ele, căruia îi asigură întreţinerea unor relaţii 
internaţionale. Convenţia va deveni aplicabilă pe teritoriul sau teritoriile indicate în 
notifi care, după 36 de zile de la data cînd Secretarul General a primit această notifi -
care sau la data intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul care a aderat notifi care 
dacă această dată este posterioară precedentei.

2. Orice stat care a făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 1 al prezentului 
articol va putea la oricare dată ulterioară, printr-o notifi care adresată Secretarului 
General să declare că această Convenţie a încetat de a mai fi  aplicabilă pe teritoriul 
indicat în notifi care și Convenţia va înceta să fi e aplicabilă amintitului teritoriu la un 
an de la data primirii acestei notifi cări de către Secretarul General.
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3. Orice stat care adresează o notifi care, în virtutea paragrafului 1 al prezentului 
articol va comunica Secretarului General semnul sau semnele distincte pe care și le-a 
ales pentru a fi  puse în circulaţie internaţională pe vehiculele care au fost înmatricu-
late pe teritoriul sau teritoriile interesate, conform dispoziţiilor anexei 3 ale prezentei 
Convenţii. Printr-o altă modifi care, adresată Secretarului General, orice stat poate 
schimba semnul distinctiv pe care și l-a ales anterior. 

Articolul 47
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare după un an de la data depunerii celui de 

al 15-lea instrument de ratifi care sau adeziune. 
2. Pentru fi ecare stat care va ratifi ca prezenta Convenţie sau care va adera la ea 

după depunerea celui de al 15-lea instrument de ratifi care sau adeziune, Convenţia 
va intra în vigoare după 12 luni de la data depunerii de către acest stat a instrumen-
tului său de ratifi care sau de adeziune.

Articolul 48
La intrarea sa în vigoare, prezenta Convenţie va abroga și va înlocui, în cadrul 

relaţiilor dintre Părţile Contractante, Convenţia internaţională referitoare la circu-
laţia rutieră, ambele semnate la 24 aprilie 1926, Convenţia referitoare la reglemen-
tarea circulaţiei automobilistice interamericane, supusă semnării la Washington la 
15 decembrie 1943 și Convenţia referitoare la circulaţia rutieră, supusă semnării la 
Geneva la 19 septembrie 1949.

Articolul 49
1. După o perioadă de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii, 

fi ecare Parte Contractantă va putea propune una sau mai multe amendamente adu-
se Convenţiei. Textul fi ecărei propuneri de amendament, însoţit de o expunere 
de motive va fi  adresat Secretarului General care-l va comunica tuturor Părţilor 
Contractante. Acestea vor avea posibilitatea de a comunica, în cadrul următoarelor 
12 luni de la data acestei comunicări:a) dacă ele acceptă amendamentul; b) dacă-l 
resping; c) dacă doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina. Secretarul 
General va transmite textul amendamentului propus tuturor celorlalte state vizate la 
paragraful 1 al art. 45 al prezentei Convenţii.

2. a) Orice propunere de amendament care va fi  comunicată conform dispozi-
ţiilor paragrafului precedent va fi  considerată ca acceptată dacă, în perioada de 12 
luni, menţionată mai sus, mai puţin de 1/3 din Părţile Contractante informează 
Secretarul General fi e că ele resping amendamentul fi e că doresc convocarea unei 
conferinţe în vederea examinării lui. Secretarul General va înștiinţa toate Părţile 
Contractante orice acceptare și orice respingere a amendamentului propus, precum 
și orice cerere de convocare a unei conferinţe. Dacă numărul total al respingerilor 
și al cererilor primite într-o perioadă de 1 an, este mai mic decît numărul total al 
Părţilor Contractante, Secretarul General va comunica tuturor Părţilor Contractante 
că amendamentul va intra în vigoare după 6 luni de la expirarea perioadei de 1 an, 
specifi cată în paragraful precedent, pentru toate Părţile Contractante, cu excepţia 
acelora care, în perioada specifi cată au respins amendamentul sau au cerut convoca-
rea unei conferinţe pentru a-l examina.
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b) Fiecare Parte Contractantă care, în amintita perioadă de 1 an va respinge o 
propunere de amendament, care va cere convocarea unei conferinţe pentru exami-
narea lui, va putea, în orice moment după expirarea acestei perioade să-l anunţe pe 
Secretarul General că acceptă amendamentul și Secretarul General va comunica 
această notifi care tuturor Părţilor Contractante care-și vor anunţa acceptarea, la 6 
luni după ce Secretarul General a primit notifi carea lor.

3. Dacă un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al pre-
zentului articol și dacă în perioada de 1 an, specifi cată la paragraful 1 al prezentului 
articol, mai puţin de jumătate din numărul total al Părţilor Contractante îl informea-
ză pe Secretarul General că ele resping amendamentul propus și dacă cel puţin 1/3 din 
numărul total al Părţilor Contractante, dar nu mai puţin de 10 îl informează că ele ac-
ceptă sau că doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina, Secretarul General 
va convoca o conferinţă în vederea examinării unui amendament propus sau a oricărei 
alte propuneri care-i va fi  comunicată, în situaţia paragrafului 4 al prezentului articol.

4. Dacă o conferinţă este convocată conform dispoziţiilor paragrafului 3 al pre-
zentului articol, Secretarul General va invita la ea toate statele vizate la paragraful 
1 al art. 4 al prezentei Convenţii. El va cere tuturor statelor invitate la conferinţă 
să-I prezinte cel mai tîrziu cu 6 luni înainte de deschidere, toate propunerile pe care 
doresc să le examineze conferinţa în plus faţă de amendamentul propus și va comu-
nica aceste propuneri cu cel puţin 3 luni înainte de deschiderea conferinţei, tuturor 
statelor invitate la conferinţă.

5. a) Orice amendament la prezenta Convenţie va fi  considerat ca acceptat, dacă el 
a fost adoptat cu o majoritate de 2/3 din statele reprezentate la conferinţă, cu condi-
ţia ca această majoritate să grupeze cel puţin 2/3 din Părţile Contractante, reprezen-
tante la conferinţă. Secretarul General va comunica tuturor Părţilor Contractante 
adoptarea amendamentului și acesta va intra în vigoare după 12 luni de la data aces-
tei notifi cări, pentru toate Părţile Contractante, cu excepţia acelor care în această 
perioadă au înștiinţat pe Secretarul General că ele resping amendamentul.

b) Fiecare Parte Contractantă care va respinge amendamentul într-o perioadă 
de 12 luni, va putea în orice moment, să notifi ce Secretarului General că ea ac-
ceptă și Secretarul General va comunica această înștiinţare tuturor celorlalte Părţi 
Contractante. Amendamentul va intra în vigoare pentru Partea Contractantă care-și 
va comunica acceptarea, la 6 luni după data la care Secretarul General va primi ac-
ceptarea sau la sfîrșitul perioadei de 12 luni, dacă aceasta este posterioară precedentei.

6. Dacă propunerea de amendament nu este acceptată conform paragrafului 2 al 
prezentului articol și dacă condiţiile prescrise la paragraful 3 al prezentului articol 
pentru convocarea unei conferinţe nu sunt respectate, propunerea de amendament 
este respinsă.

Articolul 50
Fiecare Parte Contractantă va putea denunţa prezenta Convenţie printr-o comu-

nicare scrisă adresată Secretarului General. Denunţarea intră în vigoare la un an de 
la data la care Secretarul General a primit comunicarea.
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Articolul 51
Prezenta Convenţie va înceta să mai fi e în vigoare dacă numărul Părţilor 

Contractante este mai mic de 5 într-o perioadă oarecare de 12 luni consecutive.
Articolul 52

Orice diferend între două sau mai multe Părţi Contractante, referitor la interpreta-
rea sau aplicarea prezentei Convenţii, pe care părţile nu le-au putut reglementa pe calea 
negocierilor sau într-un alt fel, va putea fi  adus, la cererea uneia din Părţile Contractante 
interesate în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie pentru a fi  rezolvat de aceasta.

Articolul 53
Nici una din dispoziţiile prezentei Convenţii nu va fi  interpretată ca interzicînd 

vreuneia din Părţile Contractante să ia măsuri compatibile cu dispoziţiile Cartei 
O.N.U. și limitate la exigenţele situaţiei pe care ea o consideră ca fi ind necesare 
pentru securitatea exterioară.

Articolul 54
1. Orice stat va putea în momentul în care va semna prezenta Convenţie sau va de-

pune instrumentul său de ratifi care sau de adeziune, să declare că el nu se consideră a 
fi  legat prin art. 52 al prezentei Convenţii. Celelalte Părţi Contractante nu vor fi  lega-
te prin art. 52 de nici una din Părţile Contractante care a făcut o astfel de declaraţie.

2. În momentul în care el își depune instrumentul de ratifi care sau de adeziune, 
fi ecare stat poate declara, printr-o comunicare adresată Secretarului General că el va 
asimila motoretele motocicletelor cu scopul de a aplica prezenta Convenţie (art. 1, 
subalineatul “n”).

În orice moment, orice stat va putea, ulterior, printr-o comunicare adresată 
Secretarului General să-și retragă declaraţia.

3. Declaraţiile prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol vor intra în vigoare 
după 6 luni de la data la care Convenţia va intra în vigoare pentru statul care face 
declaraţia, dacă această dată este posterioară precedentei.

4. Orice modifi care a unui semn distinctiv ales înainte, comunicat conform pa-
ragrafului 4 al art. 45 sau paragrafului 3 al art. 46 al prezentei Convenţii, va intra 
în vigoare după trei luni de la data la care Secretarul General a primit notifi carea.

5. Alte rezerve cu privire la prezenta Convenţie și la anexele ei, în afara celor pre-
văzute la paragraful 1 al prezentului articol, sunt autorizate cu condiţia ca ele să fi e 
formulate în scris și dacă ele au fost formulate înainte de depunerea instrumentului 
de ratifi care sau de adeziune, ca ele să fi e confi rmate în amintitele rezerve tuturor 
statelor vizate la paragraful 1 al art. 45 al prezentei Convenţii.

6. Orice Parte Contractantă care va formula o rezervă sau va face o declaraţie în 
situaţia paragrafelor 1 sau 4 ale prezentului articol, vor putea în orice moment, să le 
retragă printr-o notifi care adresată Secretarului General.

7. Orice rezervă făcută, conform paragrafului 5 al prezentului articol:
a) modifi că pentru oricare Parte Contractantă care a formulat amintita rezervă, 

dispoziţiile Convenţiei la care se referă în limitele acestora;
b) modifi că aceste dispoziţii în cazul acelorași limite pentru celelalte Părţi 
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Contractante, pentru ceea ce ţine de relaţiile lor ori Părţile Contractante care au 
notifi cat rezerva.

Articolul 55
În afara declaraţiilor, notifi cărilor și comunicărilor prevăzute în art. 49 și 54 ale 

prezentei Convenţii, Secretarul General va notifi ca tuturor statelor vizate la paragra-
ful 1 al art. 45:

a) semnăturile, ratifi cate și adeziunile, conform art. 45;
b) notifi cările și declaraţiile, conform paragrafului 4 al art. 45 și art. 46;
c) datele intrării în vigoare a prezentei Convenţii în virtutea art. 47;
d) data intrării în vigoare a amendamentelor prezentei Convenţii conform para-

grafelor 2 și 5 ale art. 49;
e) denunţările conform art. 50;
f) abrogarea prezentei Convenţii conform art. 51.

Articolul 56
Originalul prezentei Convenţii, redactat într-un singur exemplar, în limbile en-

gleză, chineză, spaniolă, franceză și rusă va fi  depus pe lîngă Secretarul General al 
O.N.U., care va transmite copiile certifi cate tuturor statelor vizate la paragraful 1 
al art. 45 al prezentei Convenţii, pe baza căreia împuterniciţii subsemnaţi,autorizaţi 
special de guvernele lor au semnat prezenta Convenţie.

Anexa I

Derogări de la obligaţia de a admite în circulaţie internaţională
automobilele și remorcile

1. Părţile Contractante pot să nu admită în circulaţie internaţională pe teritoriul lor 
automobilele, remorcile și ansamblurile vehiculelor a căror greutate totală sau pe osie, 
sau ale căror dimensiuni depășesc limitele fi xate de legislaţia naţională pentru vehi-
culele înmatriculate pe teritoriul lor. Părţile Contractante, pe teritoriul cărora are loc 
circulaţia internaţională a vehiculelor de mare tonaj, se străduiesc să încheie acorduri 
regionale care să permită, în circulaţie internaţională, accesul pe drumurile regiunii, 
cu excepţia drumurilor cu caracteristici mai slabe, al vehiculelor și ansamblurilor de 
vehicule a căror greutate și dimensiuni nu depășesc cifrele fi xate prin aceste acorduri.

2. Pentru aplicarea paragrafului 1 al prezentei anexe nu vor fi  considerate ca de-
pășire a lăţimii maxime autorizate proeminenţele: 

a) cauciucurile în vecinătatea punctului lor de contact cu solul și conexiunile in-
dicatorilor de presiune a cauciucurilor;

b) dispozitivele antiderapante montate pe roţi;
c) oglinzile retrovizoare, construite în așa fel încît sub aspectul unei presiuni mo-

derate, să cedeze în ambele sensuri în așa fel încît ele să nu depășească lăţimea ma-
ximă autorizată;

d) indicatorii laterali de direcţie și semnalizatoarele de gabarit, cu condiţia ca 
depășirea în cauză să nu treacă de cîţiva centimetri;

e) sigiliile vamale aplicate pe încărcătură și dispozitivele de fi xare și de protecţie 
a acestor sigilii.
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3. Părţile pot să nu admită în circulaţie internaţională pe teritoriul lor ansamblu-
rile următoarelor vehicule, în măsura în care legislaţia lor naţională interzice circu-
laţia unor astfel de ansambluri:

a) motociclete cu remorci;
b) ansambluri formate dintr-un automobil și mai multe remorci.
4. Părţile Contractante pot să nu admită în circulaţie internaţională, pe teritoriul 

lor, ansamblurile și remorcile care benefi ciază de derogări, în situaţia paragrafului 
60 al anexei 5 a Convenţiei.

5. Părţile Contractante pot să nu admită în circulaţie internaţională pe teritoriul 
lor motoretele și motocicletele ale căror conducători și, dacă este cazul și pasageri, nu 
poartă căști de protecţie.

6. Părţile Contractante pot subordona admiterea în circulaţie internaţională, pe 
teritoriul lor a oricărui automobil, cu excepţia motoretelor și a motocicletelor fără 
ataș, prezenţei la bordul mașinii a unui dispozitiv, vizat la paragraful 56 al anexei 5 
a Convenţiei și destinat, în caz de oprire pe partea carosabilă, să anunţe pericolul pe 
care-l constituie vehiculul astfel oprit.

7. Părţile Contractante pot subordona admiterea în circulaţie internaţională, pe 
anumite drumuri difi cile sau în anumite regiuni cu relief difi cil de pe teritoriul lor 
a automobilelor a căror greutate maximă autorizată depășește 3500 kg, respectării 
prescripţiilor speciale impuse prin legislaţia sa naţională pentru admiterea pe aceste 
drumuri sau în aceste regiuni a vehiculelor cu aceeași greutate maximăautorizată.

8. Părţile Contractante pot să nu admită în circulaţie internaţională pe teritoriul 
lor orice automobil a cărui fază mică are fascicolul luminos asimetric, atunci cînd 
reglarea fascicolelor nu a fost adoptată în sensul circulaţiei pe teritoriul lor.

9. Părţile Contractante pot să nu admită în circulaţie internaţională pe teritoriul lor 
orice automobil sau orice remorcă atașată la un automobil care ar purta un alt semn 
distinctiv decît acela prevăzut pentru acest vehicul în art. 37 al prezentei Convenţii.

Anexa II

Numărul de înmatriculare al automobilelor și remorcilor în circulaţie 
internaţională

1. Numărul de înmatriculare vizat în art. 35 și 36 ale Convenţiei trebuie să fi e 
compus fi e din cifre, fi e din cifre și litere. Cifrele trebuie să fi e cifre arabe, iar literele 
trebuie să fi e cu caractere latine majuscule. Totuși pot fi  utilizate și alte cifre sau 
caractere, dar numărul de înmatriculare trebuie să fi e repetat cu cifre arabe și cu 
caractere latine majuscule.

2. Numărul de înmatriculare trebuie să fi e format și fi xat în așa fel incît să poată 
fi  citit ziua pe timp frumos de la cel puţin 40 m de către un observator plasat pe axa 
vehiculului, acesta fi ind oprit. Părţile Contractante pot, totuși, pentru vehiculele pe 
care le înmatriculează, să reduca această distanţă minimă de lizibilitate pentru mo-
tociclete și pentru categoriile speciale de automobile pentru care ar fi  difi cil să dăm 
numerelor de înmatriculare dimensiuni sufi ciente pentru a putea fi  citite de la 40 m.

3. în cazul în care numărul de înmatriculare este fi xat pe o placă specială, această 
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placă trebuie să fi e plată și fi xată într-o poziţie verticală sau aproape verticală și per-
pendiculară în planul longitudinal median al vehiculului. În cazul în care numărul 
este fi xat sau desenat pe vehicul, suprafaţa pe care el este fi xat sau desenat trebuie sa 
fi e plană și verticală sau aproape plană și verticală și să fi e perpendiculară în planul 
longitudinal median al vehiculului.

4. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 5 al art. 32 placa sau suprafaţa pe care 
este fi xat sau desenat numarul de înmatriculare poate fi  din material refl ectorizant.

Anexa III

Semnul distinctiv al automobilelor și remorcilor în circulaţie internaţională

1. Semnul distinctiv vizat în art. 37 al Convenţiei trebuie să fi e compus din 1-3 
litere cu caractere latine. Literele vor avea o inălţime de cel puţin 0,08 m și grosimea 
lor va fi  de cel puţin 0,01 m. Literele vor fi  desenate cu negru pe un fond alb, avînd 
forma unei elipse, a cărei axă mare este orizontală.

2. Cînd semnul distinctiv nu cuprinde decît o singură literă, axa mare a elipsei 
poate fi  verticală.

3. Semnul distinctiv nu trebuie să fi e încorporat în numărul de înmatriculare și nici 
plasat în așa fel încît să poată da naștere unei confuzii sau să-i împiedice lizibilitatea.

4. Pe motociclete și pe remorcile lor, dimensiunile axelor elipsei vor fi  de cel puţin 
0,175 m și 0,115 m. Pe celelalte automobile și pe remorcile lor, dimensiunile axelor 
elipsei vor fi  de cel puţin:

a) 0,24 m și 0,145 m, dacă semnul distinctiv cuprinde 3 litere;
b) 0,175 m și 0,115 m, dacă semnul distinctiv cuprinde mai puţin de 3 litere.
5. Dispoziţiile paragrafului 3 al anexei 2 se aplică la fi xarea numărului distinctiv 

pe vehicul.

Anexa IV

Semnele de identifi care a automobilelor și remorcilor în circulaţie 
internaţională

1. Semnele de identifi care cuprind:
a) pentru automobile:
i) numărul sau marca constructorului vehiculului;
ii) pe șasiu sau în lipsa acestuia pe caroserie - numărul de fabricaţie sau numărul 

de serie al constructorului;
iii) pe motor - numărul de fabricaţie al motorului atunci cînd un astfel de număr 

este fi xat de constructor;
b) pentru remorci - indicaţiile menţionate la alineatele i) și ii) de mai sus;
c) pentru motorete - indicaţia capacităţii și semnul “C.M.” (ciclumotor).
2. Semnele menţionate la paragraful 1 al prezentei anexe trebuie să fi e plasate pe 

locuri accesibile și trebuie să fi e ușor de citit; în plus ele trebuie să fi e astfel înscrise 
ca în modifi carea lor să fi e difi cilă, la fel și ștergerea lor. Literele și cifrele incluse în 
semen vor fi  sau în caractere latine, sau în cursive, denumite în engleză și în cifre 
arabe, fi e repetate în acest fel.
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Anexa V

Condiţiile tehnice referitoare la automobile și la remorcile lor

1. Părţile Contractante care, conform art. 1 alineat n) al Convenţiei, au declarat 
că vor să asimileze motocicletele, vehiculele cu trei roţi, a căror greutate netă nu 
depășește 400 kg, trebuie să le supună pe acestea prescripţiilor impuse în prezenta 
anexă, fi e pentru motociclete, fi e pentru celelalte automobile.

2. În sensul prezentei anexe, termenul de “remorcă” nu se aplică decît remorcilor 
destinate a fi  atașate unui automobil.

3. Fără a prejudicia dispoziţiile paragrafului 2 a) al art. 3 al Convenţiei, orice 
Parte Contractantă poate, pentru automobilele pe care le admite în circulaţie în 
virtutea legislaţiei sale naţionale, să impună prescripţii care completează dispoziţiile 
prezentei anexe sau care sunt mai riguroase decît acestea.

Capitolul I

Frînarea

4. În cadrul acestui capitol,
a) termenul de “roţi pe o singură axă” indică roţi simetrice sau aproape simetrice, 

în raport cu planul longitudinal median al vehiculului, chiar dacă ele nu sunt plasate 
pe aceeași osie (o osie tandem este considerată ca două osii);

b) termenul de “frînă de serviciu” indică dispozitivul utilizat în mod normal pen-
tru încetinirea și oprirea vehiculului;

c) termenul de “frînă de staţionare” indică dispozitivul utilizat pentru menţine-
rea, în absenţa conducătorului, vehiculului imobilizat sau în cazul unei remorci, 
remorcată atunci cînd ea este decuplată.

d) termenul de frînă de ajutor indică dispozitivul destinat încetinirii și opririi 
vehiculului în caz de defect a frînei de serviciu.

A. Frînarea automobilelor, cu excepţia motocicletelor
5. Orice automobil, cu excepţia motocicletelor, trebuie sa fi e prevăzut cu frîne, 

care să poată fi  acţionate cu ușurinţă de către conducătorul instalat la locul său. 
Aceste frîne trebuie sa asigure următoarele 3 funcţii ale frînării:

a) o frînă de serviciu, care să permită incetinirea vehiculului și oprirea sa certă, 
rapidă și efi cace, oricare ar fi  condiţiile sale de încărcare și gradul de înclinare al 
drumului pe care circulă;

b) o frînă de staţionare, care să permită menţinerea vehiculului imobil, oricare ar fi  
condiţiile de încărcare, pe un drum înclinat la 16 procente, suprafeţele active ale frînei 
rămînînd în poziţia de strîngere, cu ajutorul unui dispozitiv cu acţiune pur mecanică;

c) o frînă de ajutor care să permită încetinirea și oprirea vehiculului, oricare ar fi  
condiţiile sale de încărcare, pe o distanţă rezonabilă, chiar în cazul defectării frînei 
de serviciu.

6. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 5 al prezentei anexe, dispozitivele care 
asigură cele trei funcţii ale frînării (frîna de serviciu, frîna de ajutor și frîna de sta-
ţionare), pot avea părţi, combinarea comenzilor nu este admisă decît cu condiţia să 
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ramînă cel puţin două comenzi distinctive.
7. Frîna de serviciu trebuie sa acţioneze pe toate roţile vehiculului, totuși, la vehi-

culele care au mai mult de doua osii, roţile unei osii pot să nu fi e frînate.
8. Frîna de ajutor trebuie să poată acţiona pe cel puţin o roată de fi ecare parte 

a planului longitudinal median al vehiculului, aceeași dispoziţie se aplică frînei de 
staţionare.

9. Frîna de serviciu și frîna de staţionare trebuie să acţioneze pe suprafeţele frînate, 
legate de roţi, în mod permanent, prin intermediul unor piese sufi cient de solide.

10. Nici o suprafaţă frînată nu trebuie să poată fi  decuplată de roţi. Totuși, “o 
astfel de decuplare este admisă pentru anumite suprafeţe frînate cu condiţia:

a) ca ea să aibă un caracter momentan, de exemplu, în timpul încărcării unor 
mărfuri;

b) că dacă decuplarea se referă la frîna de staţionare, acest lucru să nu fi e posibil 
fară acţiunea conducătorului;

c) că, dacă decuplarea se referă la frîna de serviciu sau la frîna de ajutor, acţiunea 
frînării continuă să se execute cu efi cacitatea prescrisă, conform paragrafului 5 al 
prezentei anexe”.

B. Frînarea remorcilor
11. Fară a aduce prejudicii dispoziţiilor paragrafului 17 c) al prezentei anexe, orice 

remorcă, cu excepţia remorcilor ușoare, trebuie să fi e prevăzuta cu frîne, și anume:
a) o frîna de serviciu, care să permită încetinirea vehiculului și oprirea sa într-un 

mod sigur, rapid și efi cace, oricare ar fi  condiţiile sale de încărcare și gradul de încli-
nare a drumului pe care circulă;

b) o frînă de staţionare, care permite menţinerea imobilizării vehiculului, oricare 
ar fi  condiţiile sale de încărcare pe un drum înclinat la l6 %, suprafeţele active ale 
frînei ramînînd menţinute în poziţia de strîngere prin intermediul unui dispozitiv 
cu acţiune pur mecanică. Prezenta dispoziţie nu este aplicabilă remorcilor care nu 
pot fi  decuplate de vehiculul tractor, fără ajutorul uneltelor, cu condiţia că exigenţele 
referitoare la frînarea staţionării să fi e respectate pentru ansamblul de vehicule.

12. Dispozitivele care asigură cele două funcţiuni ale frînării (serviciul și staţio-
narea) pot avea părţi comune.

13. Frîna de serviciu trebuie să acţioneze pe toate roţile remorcii.
14. Frîna de serviciu trebuie să poată fi  pusă în funcţiune la comanda frînei de 

serviciu a vehiculului tractor; totuși, dacă greutatea maximă autorizată a remorcii 
depășește 3500 kg, frîna poate fi  concepută în așa fel incît să nu poată să fi e pusă în 
funcţiune în timpul mersului, decît prin simpla apropiere a remorcii și a vehiculului 
tractor (frînare prin inerţie).

15. Frîna de serviciu și frîna de staţionare trebuie să acţioneze pe suprafeţele de 
frînare, legate de roţi în mod permanent cu ajutorul unor piese sufi cient de solide.

16. Dispozitivele de frînare trebuie sa fi e astfel concepute ca oprirea remorcii să 
fi e asigurată în mod automat în cazul ruperii dispozitivului de cuplare în timpul 
mersului. Totuși această prescripţie nu se aplică remorcilor cu o singura osie sau 
cu două osii, depărtate între ele cu mai puţin de 1 m, cu condiţia că greutatea lor 
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maximă autorizată să nu depașească 1500 kg, și cu excepţia semiremorcilor, ca ele 
să fi e înzestrate, în plus faţă de dispozitivul de cuplare, cu un dispozitiv secundar, 
prevăzut la paragraful 58 al prezentei anexe.

C. Frînarea ansamblurilor de vehicule
17. În afara dispoziţiilor părţilor A și B ale prezentului capitol, referitoare la alte 

vehicule izolate (automobile și remorci), dispoziţiile alăturate se vor aplica ansam-
blurilor de vehicule cuplate:

a) dispozitivele de frînare, montate pe fi ecare din vehiculele care compun ansam-
blul, trebuie să fi e compatibile;

b) acţiunea frînei de serviciu trebuie sa fi e repartizată în mod corespunzător și 
sincronizată în cadrul vehiculelor care compun ansamblul;

c) greutatea maximă autorizată a unei remorci, neprevăzute cu frîna de serviciu, 
nu trebuie să depășească jumătatea unei greutăţi nete a vehiculului tractor și a gre-
utăţii conducătorului.

D. Frînarea motocicletelor
18. a) Orice motocicletă trebuie să fi e prevăzută cu două dispozitive de frînare, 

dintre care unul trebuie să acţioneze cel puţin asupra roţii sau a roţilor din spate, iar 
celălalt asupra roţii sau a roţilor din faţă: dacă motocicleta este prevăzută cu ataș, 
nu se cere și frînarea roţii acestuia. Aceste dispozitive de frînare trebuie să permită 
încetinirea motocicletei și oprirea ei într-un mod sigur, rapid și efi cace, oricare ar fi  
condiţiile sale de încărcare și gradul de înclinare a drumului pe care circulă.

b) În afara dispoziţiilor prevăzute de alineatul a) al prezentului paragraf, motoci-
cletele cu 3 roţi simetrice în raport cu planul longitudinal median al vehiculului tre-
buie să fi e prevăzute cu o frînă de staţionare, care să corespundă condiţiilor enunţate 
la alineatul b) al paragrafului 5 al prezentei anexe.

Capitolul II

Semnalizare luminoasă şi dispozitive refl ectarizante

19. În cadrul prezentului capitol, termenul:
lumină de drum (fază lungă) indică luminile vehiculului, care servesc la ilumina-

rea drumului pe o mare disţanţă în faţa vehiculului;
lumina de întîlnire (fază scurtă) indică faza farurilor vehiculului care servesc la 

iluminarea drumului în faţa acestui vehicul, fără a orbi sau a deranja pe conducătorii 
care vin din sensul opus, precum și pe ceilalţi utilizatori ai drumului;

lumina de poziţie din faţă indică semnalizatorul vehiculului, care servește la indi-
carea prezenţei și a lăţimii acestui vehicul văzut din faţă;

lumina de poziţie din spate indică semnalizatorul vehiculului care servește la in-
dicarea prezenţei și a lăţimii vehiculului văzut din spate;

lumina Stop indică semnalizatorul vehiculului, care servește la avertizarea uti-
lizatorilor drumului care se găsesc în spatele acestui vehicul, că cel care-l conduce 
acţionează asupra frînei de serviciu;

farurile de ceaţă indică semnalizatorul vehiculului, care servește la îmbunătăţirea 
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iluminatului drumului în caz de ceaţă și ninsoare, de furtună sau nori de praf;
lumina de mers înapoi indică semnalizatorul vehiculului, care servește la ilumina-

rea drumului în spatele vehiculului și la avertizarea celorlalţi utilizatori ai drumului 
că vehiculul merge înapoi sau este pe cale să efectueze această manevră;

lumina indicatoare de direcţie indică semnalizatorul, care servește la avertizarea 
celorlalţi utilizatori ai drumului că șoferul respectiv are intenţia să schimbe direcţia 
spre dreapta sau spre stînga;

catadioptrii (ochii de pisică) indică un dispozitiv, care servește la indicarea pre-
zenţei unui vehicul, prin refractarea luminii care vine de la o sursă luminoasă exteri-
oară acestui vehicul, observatorul fi ind așezat în apropierea acestei surse luminoase;

zonă luminoasă indică în cazul semnalizatoarelor suprafaţa aparentă de ieșire a 
luminii emise și pentru catadioptrii - suprafaţa vizibilă refl ectorizantă.

20. Culorile semnalelor vizate în prezentul capitol trebuie sa fi e, pe cît posibil, 
conforme cu defi niţiile date în apendicele prezentei anexe.

21. Cu excepţia motocicletelor, fi ecare automobil, care poate depăși viteza de 40 
km/oră, trebuie să fi e prevăzut în faţă cu un număr par de semnalizatoare albe sau 
galbene ale “luminii de drum” capabile de a ilumina cu efi cacitate drumul noaptea, 
pe vreme frumoasă, pe o distanţă de cel puţin 100 m în faţa vehiculului. Marginile 
exterioare ale suprafeţelor luminoase ale semnalizatoarelor “lumina de drum” nu 
trebuie, în nici un caz, să fi e situate mai aproape de extremitatea lăţimii exterioare a 
întregului vehicul decît marginile exterioare ale zonei iluminate de fază mică.

22. Cu excepţia motocicletelor, orice automobil care poate depăși viteza de 10 
km/oră trebuie să fi e prevăzut în faţă cu două lumini de întîlnire albe sau galbene, 
capabile de a ilumina în mod efi cace drumul noaptea, pe timp frumos, la o distanţă 
de cel puţin 40 m în faţa vehiculului. De fi ecare parte, punctul suprafeţei ilumina-
te, cel mai depărtat de planul longitudinal median al vehiculului, nu trebuie să se 
găsească mai departe de 0,40 m de extremitatea lăţimii interioare a întregului vehi-
cul. Un automobil nu trebuie să fi e înzestrat cu mai mult de 2 lumini de întîlnire. 
Luminile de întîlnire trebuie să fi e reglate în așa fel, încît să corespundă defi niţiei 
date la paragraful 19 al prezentei anexe.

23. Orice automobil, cu excepţia motocicletelor fără ataș, trebuie să fi e înzestrat 
în faţă cu două lumini albe, de poziţie; totuși galbenul selectiv este admis pentru 
luminile de poziţie încorporate în faza de drum sau în faza de întîlnire, care emit fas-
cicole luminoase galben selectiv. Aceste lumini de poziţie, din faţă, atunci cînd sunt 
singurele lumini aprinse în faţa vehiculului, trebuie să fi e vizibile noaptea, pe timp 
clar, la o distanţă de cel putin 300 m fără a orbi sau a deranja pe ceilalţi utilizatori ai 
drumului. De fi ecare parte, punctual zonei iluminate, cel mai îndepărtat de planul 
longitudinal median al vehiculului, nu trebuie să se găsească mai departe de 0,40 m 
de extremitatea lăţimii exterioare a întregului vehicul.

24. a) Orice automobil, cu excepţia motocicletelor fără ataș, trebuie să fi e înzes-
trat, în spate cu un numar par de lumini de poziţie, roșii, vizibile noaptea, pe timp 
frumos, de la o distanţă de cel puţin 300 m fără a orbi sau deranja pe ceilalţi utili-
zatori ai drumului. De fi ecare parte punctul zonei iluminate cel mai îndepărtat de 
planul longitudinal, median al vehiculului nu trebuie să se găsească mai departe de 
0,40 m de extremitatea lăţimii exterioare a întregului vehicul.
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b) Orice remorcă trebuie să fi e prevăzută în spate cu un număr par de lumini de 
poziţie roșii, vizibile noaptea pe timp frumos la o distanţă de cel puţin 300 m fără a 
orbi sau a deranja pe ceilalţi utilizatori. De fi ecare parte punctul zonei iluminate, cel 
mai îndepărtat de planul longitudinal, median al remorcii nu trebuie să se găsească 
mai departe de 0,40 m de extremitatea lăţimii exterioare a remorcii. Totuși remorcile 
a căror lăţime totală nu depășește 0,80 m pot să nu fi e prevăzute decît cu un singur 
semnalizator luminos, dacă ele sunt atașate la o motocicletă fără ataș.

25. Fiecare automobil sau remorcă, care are la spate numărul de înmatriculare, 
trebuie să fi e dotat cu un dispozitiv de iluminare al acestui număr, construit în 
așa mod ca numărul iluminat să fi e vizibil pe timp frumos, noaptea, cînd autove-
hiculul staţionează de la o distanţă de 20 m din spatele vehiculului; fi ecare Parte 
Contractantă poate micșora această distanţă minimă de vizibilitate noaptea în ace-
leași limite și pentru aceleași vehicule, pentru care ea, în conformitate cu paragraful 
2 al anexei 2 la prezenta Convenţie, va micșora distanţa minimă de vizibilitate ziua.

26. La orice automobil (inclusiv motociclete) și la orice ansamblu format dintr-un 
vehicul automobil și una sau mai multe remorci, legăturile electrice trebuie să fi e 
realizate în așa fel ca, faza mare - faza mică - farurile auto - ceaţă, luminile de poziţie 
din faţă și dispozitivul vizat la paragraful 25 de mai sus să poată fi  puse în funcţiune 
doar odată cu luminile de poziţie din spatele automobilului sau cu cele din spatele 
ultimului vehicul din ansamblul de vehicule.

Totuși această condiţie nu este impusă și fazei mici și fazei mari atunci cînd aces-
tea sunt utilizate pentru a da avertismentele luminoase vizate la paragraful 5 al art. 
33 al Convenţiei. Printre altele, legăturile electrice trebuie să fi e realizate în așa fel 
ca luminile de poziţie din partea din faţă a automobilului să fi e totdeauna aprinse 
atunci cînd faza mică, faza mare și farurile anticeaţă sunt aprinse și ele.

27. Orice automobil, cu excepţia motocicletelor fără ataș, trebuie să fi e prevăzut 
în spate cu cel puţin două catadioptre roșii, care să nu aibă forma unui triunghi. 
De fi ecare parte, punctul zonei iluminate cel mai îndepărtat de planul longitudinal 
median al vehiculului nu trebuie să se găsească la peste 0,40 m de extremitatea lăţi-
mii exterioare a vehiculului - catadioptrele trebuie să fi e vizibile pentru conducătorii 
unui vehicul noaptea, pe timp frumos, de la o distanţă de cel puţin 150 m atunci 
cînd ele sunt iluminate de farurile altui vehicul.

28. Orice remorcă trebuie să fi e prevăzută în spate cu cel puţin două catadioptre 
roșii. Aceste catadioptre trebuie să aibă forma unui triunghi echilateral, avînd unul 
din vîrfuri îndreptat în sus și o latură orizontală, iar celelalte au cel puţin 0,15 m și 
cel mult 0,20 m; în interiorul triunghiului nu trebuie plasat nici un semnalizator 
luminos. Aceste catadioptre trebuie să satisfacă condiţiile de vizibilitate, fi xate la pa-
ragraful 27 de mai sus - în fi ecare parte punctul zonei iluminate, cel mai îndepărtat 
de planul longitudinal median al remorcii, nu trebuie să se găsească dincolo de 0,40 
m de extremitatea lăţimii exterioare a vehiculului. Totuși remorcile a căror lăţime 
nu depășește 0,80 m pot să nu fi e prevăzute decît cu un singur catadioptru, dacă ele 
sunt atașate unei motociclete fără ataș.

29. Orice remorcă trebuie să fi e înzestrată în faţă cu două catadioptre albe, care 
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nu au forma triunghiulară. Aceste catadioptre trebuie să corespundă condiţiilor de 
deplasare și de vizibilitate, fi xate la paragraful 27 de mai sus.

30. O remorcă trebuie să fi e prevăzută în faţă cu două lumini de poziţie albe, 
atunci cînd lăţimea sa depășește 1,60 m. Cele două lumini prescrise trebuie să fi e 
plasate cît mai aproape posibil de extremitatea lăţimii exterioare a remorcii și în orice 
caz, în așa fel ca punctual zonei iluminate, cel mai îndepărtat al planului longitudinal 
median al remorcii să nu se găsească mai departe de 0,15 m de această extremitate.

31. Cu excepţia motocicletelor cu sau fără ataș, orice automobile care poate depăși 
viteza de 25 km/oră trebuie să fi e prevăzut în spate cu două lumini stop de culoare ro-
șie, a căror intensitate luminoasă este net superioară aceleia a luminilor de poziţie din 
spate. Aceeași dispoziţie se aplică oricărei remorci, care este ultimul vehicul al unui an-
samblu de vehicule; totuși nici o lumină stop nu este obligator pentru micile remorci, 
ale căror dimensiuni permit ca luminile stop ale vehiculului tractor să rămînă vizibile.

32. Sub rezerva posibilităţii ca Părţile Contractante care conform paragrafului 
2 al art. 54 al Convenţiei au făcut o declaraţie prin care motoretele sunt asimilate 
motocicletelor, să scutească motoretele de toate aceste obligaţii sau de o parte din ele:

a) orice motocicletă cu două roţi, cu sau fără ataș trebuie să fi e înzestrată cu lumi-
nă de întîlnire (fază mică), care să corespundă dispoziţiilor referitoare la culoare și la 
vizibilitate, fi xate la paragraful 22 de mai sus;

b) orice motocicletă cu sau fără ataș, care poate depăși pe drum drept viteza de 40 
km/oră trebuie să fi e înzestrată, în plus faţă de faza mică, cu cel puţin o lumină de 
drum (fază mare), care să corespundă dispoziţiilor referitoare la culoare și vizibilita-
te, fi xate la paragraful 21 de mai sus. Dacă această motocicletă este înzestrată cu mai 
multe lumini de drum, acestea trebuie să fi e situate cît mai aproape unele de altele;

c) o motocicletă cu sau fără ataș trebuie să fi e echipată cel mult cu o lumină de 
întîlnire și cel mult cu două lumini de drum.

33. Orice motocicletă cu sau fără ataș poate fi  prevăzută în faţă cu una sau mai 
multe lumini de poziţie, care să corespundă condiţiilor de culoare și vizibilitate, fi xate 
la paragraful 23 de mai sus. Dacă această motocicletă comportă în faţă două lumini 
de poziţie, acestea trebuie să fi e situate cît mai aproape una de alta. O motocicletă fără 
ataș nu trebuie să fi e înzestrată în faţă cu mai mult de două lumini de poziţie.

34. Orice motocicletă fără ataș trebuie să fi e prevăzută în spate cu o lumină de 
poziţie, care să corespundă condiţiilor de culoare și vizibilitate, fi xate la paragraful 
24 a) de mai sus.

35. Orice motocicletă fără ataș trebuie să fi e prevăzută în spate cu un catadioptru, 
care să corespundă condiţiilor referitoare la culoare și la vizibilitate, fi xate la para-
graful 27 de mai sus.

36. Orice motocicletă cu sau fără ataș trebuie să fi e înzestrată cu o lumină stop 
care să corespundă dispoziţiilor paragrafului 31 de mai sus sub rezerva posibilităţii 
ca Părţile Contractante care conform paragrafului 2 al art. 54 al Convenţiei vor face 
o declaraţie prin care să asimileze motoarele motocicletelor să scutească de această 
obligaţie motoretele fără ataș.

37. Fără a aduce prejudicii dispoziţiilor referitoare la luminile și dispozitivele ne-
cesare motocicletelor fără ataș, orice ataș atașat unei motociclete trebuie să fi e pre-
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văzut, în faţă cu o lumină de poziţie, care să corespundă condiţiilor referitoare la 
culoare și vizibilitate, fi xate la paragraful 23 de mai sus, iar în spate cu o lumină de 
poziţie, care să corespundă condiţiilor referitoare la culoare și vizibilitate, fi xate la 
paragraful 24 a) de mai sus și cu un catadioptru care satisface condiţiile de culoare 
și de vizibilitate, fi xate la paragraful 27 de mai sus. Legăturile electrice trebuie să 
permită ca luminile de poziţie din faţă și din spatele atașului să se aprindă în același 
timp cu luminile de poziţie din spatele motocicletei. În orice caz un ataș nu trebuie 
să fi e înzestrat cu lumină de drum și nici cu lumină de întîlnire.

38. Automobilele cu trei roţi, simetrice în raport cu planul longitudinal median 
al vehiculului, asimilate motocicletelor, în ceea ce privește aplicarea alineatului n) al 
art. 1 al Convenţiei, trebuie să fi e prevăzute cu dispozitivele prescrise la art. 21, 22, 
23, 24 a), 27 și 31 de mai sus. Totuși atunci cînd lăţimea unui astfel de vehicul nu 
trece 1,30 m, sunt sufi ciente doar cîte o fază mare și o fază mică. Prescripţiile referi-
toare la distanţa suprafeţelor luminoase în raport cu lăţimea exterioară a vehiculului 
nu sunt aplicabile în acest caz.

39. Orice automobil, cu excepţia acelora a căror conducător poate semnaliza cu 
braţul schimbările de direcţie vizibile pentru ceilalţi utilizatori ai drumului, trebuie 
să fi e înzestrat cu semnalizatoare (indicatoare) de direcţie, cu poziţie fi xă și cu lumi-
nă intermitentă, galbenă, dispuse în număr par pe vehicul și vizibile noaptea și ziua 
pentru ceilalţi utilizatori ai drumului, interesaţi în mișcarea vehiculului. Frecvenţa 
intermitentă luminii trebuie să fi e de 90 pe minut cu o toleranţă de :30.

40. Dacă farurile de ceaţă sunt instalate pe un automobil, cu excepţia motocicle-
telor cu sau fără ataș, ele trebuie să fi e albe sau galben selectiv, în număr de două și 
plasate în așa fel ca nici un punct din zona lor luminoasă să nu se găsească deasupra 
punctului cel mai înalt al zonei luminoase a fazei mici și ca, de fi ecare parte punctu-
al zonei luminate, cel mai îndepărtat de planul longitudinal median al vehiculului, 
să nu fi e mai departe de 0,40 m de extremitatea lăţimii interioare a vehiculului.

41. Nici un semnalizator de mers înapoi nu trebuie să orbească sau să jeneze pe 
ceilalţi utilizatori ai drumului - dacă un semnalizator de mers înapoi este instalat 
pe automobil, el trebuie să emită o lumină albă, galben auto sau galben selectiv. 
Comanda de aprindere a acestui semnalizator trebuie să fi e astfel concepută ca el 
să nu se poată aprinde decît atunci cînd dispozitivul de mers înapoi este declanșat.

42. Nici o lumină de pe vehicul sau de pe remorcă, cu excepţia altora care in-
dică direcţia, nu trebuie să fi e intermitentă, cu excepţia acelora care sunt utilizate, 
conform legislaţiei naţionale a Părţilor Contractante, pentru a semnaliza vehiculele 
sau ansamblurile de vehicule care nu sunt obligate să respecte regulile generale de 
circulaţie sau a căror prezenţă pe drum impune celorlalţi utilizatori ai drumului 
precauţii suplimentare, în special vehiculele prioritare, convoaiele de vehicule, vehi-
culele de dimensiuni excepţionale și vehiculele sau mașinile utilizate la construcţia 
sau întreţinerea drumurilor. Totuși Părţile Contractante pot autoriza sau prescrie ca 
anumite semnalizatoare, cu excepţia celor care emit o culoare roșie, să funcţioneze 
intermitent, total sau parţial, pentru a semnaliza pericolul deosebit pe care-l consti-
tuie pentru moment vehiculul.
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43. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe se va considera: 
a) ca o singură lumină, orice combinaţie de două sau mai multe lumini, identice 

sau nu, dar avînd aceeași funcţie și aceeași culoare, ale căror proiecţii ale conurilor 
luminoase pe planul vertical, perpendicular pe planul longitudinal median al vehi-
culului, ocupă mai puţin de 50% din suprafaţa celui mai mic dreptunghi circum-
scris proiecţiilor semnelor iluminate, amintite mai sus;

b) ca două sau ca un număr par de lumini, o singură zonă iluminată, avînd forma 
unei benzi, atunci cînd aceasta este situată simetric în raport cu planul longitudinal 
median al vehiculului și cînd ea se extinde pînă la cel puţin 0,40 m de extremita-
tea lăţimii, exterioare a întregului vehicul, fi ecare parte a acestuia avînd o lungime 
minimă de 0,80 m. Iluminatul acestei zone trebuie să fi e asigurat de cel puţin două 
surse luminoase, situate cît mai aproape posibil de extremităţile sale. Zona iluminată 
poate fi  constituită dintr-un ansamblu de elemente juxtapuse pentru ca proecţiile 
diverselor zone iluminate pe un plan vertical care este perpendicular pe planul lon-
gitudinal median al vehiculului să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa celui mai mic 
dreptunghi circumscris proiecţiilor zonelor iluminate, amintite mai sus.

44. Pe același vehicul, semnalizatoarele luminoase care au aceeași funcţie sunt 
orientate în aceeași direcţie și trebuie să fi e de aceeași culoare. Semnalizatoarele și 
catadioptrele care sunt în număr par trebuie să fi e plasate în plan simetric în raport 
cu planul longitudinal medial al vehiculului, cu excepţia vehiculelor a căror formă 
exterioară este asimetrică. Semnalizatoarele fi ecărei perechi trebuie să fi e cam de 
aceeași intensitate.

45. Semnalizatoarele de natură diferită și, sub rezerva dispoziţiilor celorlalte para-
grafe ale prezentului capitol, alte semnalizatoare și catadioptre pot fi  grupate și încor-
porate în cadrul aceluiași dispozitiv, cu condiţia ca fi ecare din aceste semnalizatoare 
și catadioptre să răspundă dispoziţiilor prezentei anexe, dispoziţii care li se aplică.

Capitolul III

Alte prescripţii

Dispozitivul de direcţie

46. Fiecare automobil trebuie să fi e prevăzut cu un dispozitiv de direcţie robust, 
care să permită conducătorului să schimbe cu ușurinţă, rapiditate și siguranţă direc-
ţia vehiculului său.

Oglinda retrovizoare

47. Orice automobil, cu excepţia motocicletelor cu sau fără ataș, trebuie să fi e pre-
văzut cu unul sau mai multe oglinzi retrovizoare; numărul, dimensiunile și modul 
de dispunere a acestor oglinzi trebuie să permită conducătorului să vadă drumul și 
circulaţia în spatele vehiculului său.

Avertizorul sonor

48. Orice automobil trebuie să fi e prevăzut cu cel puţin un avertizor sonor, care 
să aibă o capacitate sufi cientă. Sunetul emis de el trebuie să fi e continuu, uniform și 
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nestrident. Vehiculele prioritare și vehiculele serviciilor publice de transport al călă-
torilor pot avea avertizori sonori suplimentari, care nu sunt supuși acestor exigenţe.

Ștergătorul de parbriz

49. Orice automobil, înzestrat cu un parbriz care are astfel de dimensiuni și for-
me încît conducătorul nu poate să vadă de la locul lui drumul din faţă, decît prin 
elementele transparente ale acestui parbriz, trebuie să fi e prevăzut cu cel puţin un 
ștergător de parbriz, efi cace și solid, așezat într-o poziţie potrivită și care să nu nece-
site intervenţia constantă a conducătorului.

Dispozitivul de spălare a parbrizului

50. Fiecare automobil este supus obligaţiei de a fi  prevăzut cu cel puţin un șter-
gător de parbriz, care este prevăzut și el cu un dispozitiv de spălare a parbrizului.

Parbrizul și geamurile

51. La toate automobilele și la toate remorcile:
a) substanţele transparente, care constituie elementele exterioare ale vehiculului, 

inclusiv parbrizul, sau elementele unui perete interior despărţitor, trebuie să fi e con-
cepute în așa fel ca în caz de spargere, pericolul unor leziuni corporale să fi e redus 
cît mai mult posibil;

b) geamurile parbrizului trebuie să fi e făcute dintr-o substanţă a cărei transparen-
ţă să nu se modifi ce și să fi e în așa fel concepute încît ele să nu provoace nici o defor-
mare pronunţată a obiectelor văzute prin ele și ca în caz de spargere conducătorul să 
poată vedea încă drumul.

Dispozitivul de mers înapoi

52. Orice automobil trebuie să fi e înzestrat cu un dispozitiv de mers înapoi care 
poate fi  manevrat de la locul de conducere. Totuși acest dispozitiv nu este obligatoriu 
pentru motociclete și vehicule cu trei roţi simetrice în raport cu planul longitudinal 
median al vehiculului, decît dacă greutatea lor maximă, autorizată, depășește 400 kg.

Toba de eșapament

53. Orice motor termic de propulsie al unui automobil trebuie să fi e prevăzut cu 
un dispozitiv de eșapament făcut efi cace; acest dispozitiv trebuie să nu poată fi  făcut 
inopenant de către conducătorul așezat la locul său de conducere.

Cauciucurile

54. Roţile automobilelor și ale remorcilor trebuie să fi e prevăzute cu cauciucuri 
pneumatice și starea acestora trebuie să fi e bună, pentru ca securitatea să fi e asi-
gurată, incluzînd aici aderenţe, chiar și pe o șosea udă. Totuși prezenta dispoziţie 
nu trebuie să împiedice Părţile Contractante de a autoriza utilizarea dispozitivelor 
care ar da rezultate cel puţin echivalente acelora care sunt obţinute cu cauciucurile 
pneumatice.

Indicatorul de viteză

55. Orice automobil, care poate depăși viteza de 40 km/oră, trebuie să fi e prevăzut 
cu un indicator de viteză, oricare Parte Contractantă putînd, totuși, să scutească de 
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această obligaţie anumite categorii de motociclete și alte vehicule mai ușoare.
Dispozitivul de semnalizare de la bordul automobilelor

56. Dispozitivul vizat la paragraful 5 al art. 23 și la paragraful 6 al anexei 1 a 
Convenţiei, trebuie să fi e:

a) fi e un panou care să fi e format dintr-un triunghi echilateral, care să aibă latura de 
cel puţin 0,40 m, cu marginile roţii de cel puţin 0,05 m lăţime și cu fondul de o culoare 
deschisă; marginile roţii trebuie să fi e iluminate prin transparenţă sau să fi e prevăzute 
cu o bandă refl ectorizantă; panoul trebuie să poată fi  plasat în poziţie verticală stabilă;

b) fi e un alt dispozitiv, la fel de efi cace.
Dispozitivul antifurt

57. Orice automobil trebuie să fi e prevăzut cu un dispozitiv antifurt, care să per-
mită, din momentul în care vehiculul este staţionat, blocarea unuia din organele 
principale ale vehiculului.

Dispozitivul de atașare al remorcilor ușoare

58. Cu excepţia semiremorcilor, remorcile care nu sunt prevăzute cu frînă auto-
mată, vizate la paragraful 16 al prezentei anexe, trebuie să fi e înzestrate, în plus faţă 
de dispozitivul de cuplare, cu unul suplimentar (lanţ, cablu etc.) care, în caz de ru-
pere a dispozitivului iniţial să poată împiedica timona (proţapul) să cadă și să poată 
asigura o anumită conducere a remorcii.

Dispoziţii generale

59. a) Pe cît posibil, părţile mecanice și echipamentele automobilelor nu trebuie să 
comporte riscuri de incendiu sau de explozie, ele nu trebuie să producă în cantităţi 
excesive gaze nocive, fum, mirosuri și zgomote.

b) Pe cît posibil, dispozitivul de aprindere la înaltă tensiune a motorului auto-
mobilelor nu trebuie să dea naștere în cantităţi excessive la paraziţi radioelectrici 
deosebit de incomozi.

c) Orice automobil trebuie să fi e construit în așa fel ca atît în faţă, cît și spre dreap-
ta și stînga, cîmpul de vizibilitate al conducătorului să fi e sufi cient pentru a-i permite 
să conducă în deplină siguranţă.

d) Pe cît posibil, automobilele și remorcile trebuie să fi e construite și înzestrate în 
așa fel încît să reducă, pentru ocupanţii lor și pentru ceilalţi utilizatori ai drumului, 
pericolul în caz de accident. În mod deosebit, el nu trebuie să aibă nici în interior și 
nici în exterior ornamente sau obiecte care, prezentînd proeminenţe, ar putea constitui 
un pericol pentru conducători, pentru călători și pentru ceilalţi utilizatori ai drumului.

Capitolul IV

Derogări

60. Pe plan naţional Părţile Contractante pot face derogări de la dispoziţiile pre-
zentei anexe, în următoarele cazuri: 

a) pentru automobilele și remorcile a căror viteză prin construcţie, nu poate trece 
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de 25 km/oră sau pentru care legislaţia naţională limitează viteza la 25 km/oră;
b) pentru vehiculele pentru infi rmi, adică micile automobile,concepute special și 

construite - nu numai adaptate - pentru utilizarea lor de către o singură persoană, 
atinsă de o infi rmitate sau de o incapacitate fi zică, nefi ind utilizat normal decît doar 
de această persoană;

c) pentru vehiculele destinate experienţelor și care au ca scoprealizarea progresului 
și îmbunătăţirea securităţii;

d) pentru vehiculele de o formă și un tip deosebit sau care sunt utilizate în scopuri 
deosebite, în condiţii speciale;

61. Părţile Contractante mai pot deroga de la dispoziţiile prezenteianexe vehi-
culele pe care le înmatriculează ele și care se pot angaja în circulaţie internaţională:

a) autorizînd culoarea galben-auto pentru semnalizatoarele depoziţii vizate la pa-
ragrafele 23 și 30 ale prezentei anexe și pentru catadiop trele vizate la paragraful 29 
al prezentei anexe;

b) autorizînd culoarea roșie pentru acele semnalizatoare indicatoare de direcţie, 
vizate la paragraful 39 al prezentei anexe și care sunt plasate în spatele vehiculului;

c) autorizînd culoarea roșie pentru acele semnalizatoare, vizate în ultima frază a 
paragrafului 42 al prezentei anexe, care sunt plasate în spatele vehiculului;

d) în ceea ce privește poziţia semnalizatoarelor pe vehiculele care au utilizare 
specială și a căror formă exterioară nu permite respectarea acestor dispoziţii fără a re-
curge la dispozitivele de montare care riscă să fi e deteriorate sau smulse cu ușurinţă;

e) autorizînd prezenţa unui număr impar, mai mare de douăsemnalizatoare pe 
automobilele pe care le înmatriculează;

f) în ceea ce privește remorcile care servesc la transportul unor încărcături lungi 
(trunchiuri de arbori, ţevi etc.) și care în mers nu sunt atașate la vehicolul tractor ci 
sunt legate de acesta prin încărcătura lor.

Anexa VI

Permisul naţional de conducere
1. Permisul naţional de conducere este o fi lă de format A7 (74x105 mm), sau o fi lă 

pliabilă de acest format și dublă (148x105 mm), sau triplă (222x105 mm) a aminti-
tului format. El are culoare roză.

2. Permisul este imprimat în limba sau limbile prescrise de autoritatea care emite 
sau care este însărcinată cu emiterea; totuși, el poartă, în franceză, titlul: «Permis de 
conduire», însoţit sau nu de titlul scris în celelalte limbi.

3. Indicaţiile scrise cu mîna sau dactilografi ate pe permis sunt fi e cu caractere 
latine sau cursive, denumite și engleze, fi e repetate în acest fel.

4. Două din paginile permisului sunt conform paginilor model nr. 1 și 2, alătura-
te. Cu condiţia ca nici conţinutul rubricilor A, B, C, D și E, ţinînd seama de para-
graful 4 al art. 41 al prezentei Convenţii, nici literele de referinţă, nici esenţialul ru-
bricilor referitoare la identitatea titularului permisului să nu fi e modifi cate, prezenta 
dispoziţie va fi  considerată ca rămînînd satisfăcătoare, chiar dacă, prin comparaţie 
cu aceste modele, au fost aduse modifi cări de detaliu, în special, permisele naţionale 
de conducere conforme modelului anexei 9 a Convenţiei referitoare la circulaţia 
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rutieră, realizată la Geneva, la 19 septembrie 1949, vor fi  considerate ca satisfăcînd 
dispoziţiile prezentei anexe.

5. Legislaţia naţională este aceea care trebuie să determine dacă pagina model nr. 
3 trebuie sau nu să facă parte din permis și dacă permisul trebuie sau nu să conţină 
indicaţii suplimentare, în cazul în care este prevăzut un loc liber pentru înscrierea 
schimbării domiciliului el va fi  stabilit în partea de sus de pe dosul paginii 3 a per-
misului; cu excepţia permisului conform modelului anexei 9 a Convenţiei din 1949.

1. La modelele pliabile în două (în cazul în care ele sunt îndoite în așa fel ca prima 
pagină să nu fi e o pagină model) și la modelele pliabile în trei, această indicaţie poate 
fi gura pe prima pagină.

2. Se va indica aici numele sau semnătura distinctivă a statului, așa cum este el 
defi nit conform anexei Nr. 3 a prezentei Convenţii.

Observaţia 1 de mai sus se aplică și acestor rubrici.
3. În acest spaţiu poate fi  înscris numele soţului sau al tatălui.
4. Dacă data nașterii nu este cunoscută, se va indica vîrsta aproximativă avută la 

data eliberării permisului.
5. Nu se indică nimic, dacă locul nașterii nu este cunoscut.
6. În lipsa semnăturii - «amprenta degetului mare». Semnătura sau amprenta 

degetului mare, ca și spaţiul afectat acestora, poate să lipsească.
7. Această rubrică este facultativă pe permisele care cuprind o pagină model Nr.3.
8. Semnătura și (sau) sigiliul autorităţii care eliberează permisul sau a asociaţiei 

însărcinate cu eliberarea lui. Pe modelele pliabile în două (dacă ele sunt pliate în așa 
fel încît prima pagină să nu fi e o pagină model) și pe modelele pliabile în trei, sigiliul 
autorităţii poate fi  pus pe prima pagină.

9. Sigiliul autorităţii care eliberează permisul și eventual data cînd se aplică sigi-
liul. Acest sigiliu va fi  pus pe coloana din dreapta a paginii model Nr. 2 în faţa cazu-
rilor referitoare la defi niţiile categoriilor de vehicule pentru care este valabil permisul 
și numai în faţa acestor cazuri; aceleași poziţii se aplică și menţiunilor înscrise în 
coloana din dreapta a paginii model Nr. 3, referitoare la reînnoirile acordate.

Părţile contractante pot, în loc să aplice sigiliile autorităţii în coloana din dreapta 
a paginii model Nr. 2, să înscrie în noua rubrică 8 «categorii» pe pagina model Nr.1 
litera sau literele care corespund categoriei sau categoriilor pentru care este valabil 
permisul și un asteric pentru fi ecare categorie pentru care permisul nu este valabil 
(de exemplu «*» categoria A «***»).

10. Spaţiu rezervat pentru alte categorii de vehicule, defi nite de legislaţia naţională.
11. Spaţiu rezervat observaţiilor pe care autorităţile competente ale statului care 

eliberează permisul le-ar dori, după caz, să fi e consemnate pe el, incluzînd aici și 
condiţiile care restrîng utilizarea sa, de exemplu: «purtatul unor ochelari corectivi», 
«valabil doar pentru conducerea vehiculului nr. ...», «sub rezerva amenajării vehicu-
lului pentru conducerea lui de către o persoană fără un picior». În cazul prevăzut la 
cel de al doilea alineat al punctului 9 de mai sus, aceste oservaţii suplimentare vor 
fi gura de preferinţă pe pagina model Nr.1.

Celelalte observaţii pot fi  consemnate pe celelalte pagini, care nu sunt pagini 
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1. Numele2 ..........................................................................................................|
2. Prenume3 ........................................................................................................|
3. Data4 şi locul5 naşterii ..................................................................................|
4. Domiciliu .........................................................................................................|

Semnătura titularului 6  ....................................................
..............................................................................................
5. Eliberat de ...................................................................... |
6. la .............(data) ...............................................................................................|
7. Valabil pînă la7 ...............................................................................................|
Nr. .........................................................................................................................| 

Semnătura 8
................................................................................................................................

A Motociclete
B Automobile, cu excepţia motocicletelor, a căror gre-

utate maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al 
căror număr de locuri, cu excepţia locului conducă-
torului, nu trece de 8.

9

C Automobile afectate transportului de mărfuri și a 
căror greutate maximă autorizată depășește 3.500 
kg.

9

D Automobile afectate transportului persoanelor și care 
au peste 8 locuri în afara locului conducătorului.

9

E Ansamblul de vehicule al căror autotractor intră 
în  categoria sau categoriile B, C sau D, pentru care 
conducătorul are permis, dar care nu intră în catego-
ria  sau categoriile acestuia.

9

10

PERMIS DE CONDUCERE 1

Categoriile de vechicule pentru care este valabil permisul: 

PAGINĂ
MODEL Nr.1

PAGINĂ 2
MODEL Nr.2

Fotografi e
35x45 mm
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model.

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
.............................................. 9

Eliberat de |
(data) .......................................

.. ..............................................

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
.............................................. 9

Eliberat de |
(data) .......................................

.. ..............................................

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
.............................................. 9

Eliberat de |
(data) .......................................

.. ..............................................

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
.............................................. 9

Eliberat de |
(data) .......................................

.. ..............................................

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
.............................................. 9

Eliberat de |
(data) .......................................

.. ..............................................

Valabil pînă la:
................................................

Prelungit pînă la:
............................................ 10

Categoriile de vechicule pentru care este valabil permisul: PAGINĂ 3
MODEL Nr.3
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Anexa VII

Permisul internaţional de conducere
1. Permisul este un livret de format A6 (148x105 mm). Coperta sa este gri, iar 

paginile sale interioare sunt albe.
2. Faţa și dosul primei foi sunt conforme paginilor modelelor Nr. 1 și 2, alăturate; 

ele sunt imprimate în limba naţională sau în cel puţin una din limbile naţionale ale 
statului care-l eliberează. La sfîrșitul paginilor interioare, două pagini juxtapuse sunt 
conforme modelului nr. 3, alăturat și sunt imprimate în limba franceză. Paginile 
interioare care preced aceste două pagini reproduc și mai multe limbi, dintre care 
obligatorii sunt engleza, spaniola și rusa, prima din aceste două pagini.

3. Indicaţiile, scrise cu mîna sau dactilografi ate, înscrise pe permis vor fi  cu carac-
tere latine sau cu cursive, numite și engleze.

4. Părţile Contractante care vor elibera sau vor autoriza eliberarea permiselor de 
conducere internaţionale ale căror coperţi sunt imprimate într-o limbă care nu este 
engleza, spaniola, franceza sau rusa, vor comunica Secretarului general al O.N.U. 
traducerea în această limbă a textului modelului 3, alăturat.

PAGINĂ MODEL Nr. 1

(faţa primei foi, care servește drept copertă)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.....................................................................................................................................

CIRCULAŢIA AUTOMOBILISTĂ INTERNAŢIONALĂ PERMIS
INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE

Nr. ...........
Convenţia referitoare la 2 .................................................................................................

Valabil pînă la 2 ................................................................................................................
Eliberat de 3 ......................................................................................................................
la ........................................................................................................................................
data ....................................................................................................................................
Numărul permisului naţional de conducere ..................................................................

 ....................................

------------------------------------------------------------------
-----------------------------

1 Denumirea statului care a eliberat permisul, semnul lui distinctiv, stabilit în 
anexa 3.

2 Trei ani din momentul eliberării și data expirării termenului de valabilitate a 
permisului naţional de conducere, în funcţie de termenul care va fi  primul.

3 Semnătura autorităţii sau asociaţiei care l-a eliberat.
4 Sigiliul autorităţii sau asociaţiei care l-a eliberat.

4
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PAGINĂ MODEL Nr. 2

(verso primei foi)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentul permis nu este valabil pentru circulaţia pe teritoriul
..........................................................................................................................................1
...........................................................................................................................................

El este valabil pe teritoriile tuturor celorlalte Părţi Contractante. Categoriile de ve-
hicule pentru conducerea cărora el este valabil sunt însemnate la sfîrșitul carnetului.

2

Prezentul permis nu afectează cu nimic obligaţia titularului său de a se conforma 
în orice stat circulă, legilor și regulanemtelor referitoare la stabilirea sau exercitarea 
unei profesii. În mod deosebit, permisul încetează de a mai fi  valabil într-un stat, 
dacă titularul său își stabilește domiciliat în acel stat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se va înscrie aici numele Părţii Contractante pe teritoriul căreia titularul 
domiciliază.

2. Loc rezervat înscrierii facultative a listei cu statele care sunt Părţi Contractante.
MODEL Nr. 3

Pagina stîngă
-----------------------------------------------------------------------------------------------

INDICAŢII REFERITOARE LA CONDUCĂTOR
Nume...........................................................................................................................1
Prenume 1...................................................................................................................2
Locul nașterii 2...........................................................................................................3
Datanașterii 3.............................................................................................................4
Domiciliul...................................................................................................................5

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CATEGORIILE DE VEHICULE
PENTRU CARE ESTE VALABIL PERMISUL 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Motociclete

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Automobile, cu excepţia motocicletelor, a căror greutate maximă nu depășește 3.500 

kg și al căror număr de locuri (jos), în afara locului conducătorului, nu trece de 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Automobile afectate transportului de mărfuri și a căror greutate maximă autori-
zată depășește 3.500 kg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Automobile afectate transportului persoanelor, avînd peste 8 locuri, în afara lo-
cului conducătorului.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Ansamblu de vehicule al căror autotractor intră în categoriile B, C sau D, pentru care 
conducătorul are carnet, dar nu intră și ele în această categorie sau în aceste categorii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONDIŢII DE UTILIZARE 5
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. În acest loc poate fi  înscrise numele tatălui sau al soţului.
2. Nu se indică nimic dacă locul nașterii nu este cunoscut.
3. Dacă data nașterii nu se cunoaște, se va indica vîrsta aproximativă avută la data 

eliberării carnetului.
4. Sigiliul autorităţii sau al asociaţiei care eliberează permisul.
Acest sigiliu nu va fi  pus în faţa categoriilor A, B, C, D și E, decît dacă titularul 

are dreptul să conducă vehiculele categoriei în cauză.
5. De exemplu, «Portul unor ochelari de corecţie», «Valabil doar pentru conduce-

rea autvehiculului Nr. ...», «Sub rezerva amenajării vehiculului pentru conducerea de 
către o persoană fără un picior».

MODEL Nr. 3

Pagina dreaptă
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................
5.....................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Semnătura titularului 6 ....................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A 4
B 4
C 4
D 4
E 4

Fotografi a

4
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RESTRICŢII

6 În lipsă, amprenta degetului mare.
7 Numele statului.
8 Semnătura și sigiliul autorităţii care a anulat valabilitatea permisului pe teri-

toriul ei. În cazul în care spaţiul prevăzut pe prezenta pagină pentru restricţii va fi  
utilizat tot, restricţiile suplimentare vor fi  înscrise pe verso.

Titularul nu are dreptul să conducă pe 
teritoriul ...............................................7
pînă la .....................................................
La ............................................................
Titularul nu are dreptul să conducă pe 
teritoriul ...............................................7
pînă la .....................................................
La ............................................................

.................................................................
data .........................................................
...............................................................8
.................................................................
.................................................................
...............................................................8
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CONVENŢIA PENTRU REPRIMAREA CAPTURĂRII ILICITE 
A AERONAVELOR*

Preambul
Statele părţi la prezenta convenţie**,
considerînd că actele ilicite de capturare sau de exercitare a controlului unor ae-

ronave în zbor compromit securitatea persoanelor și bunurilor, stînjenesc în mod 
serios exploatarea serviciilor aeriene și subminează încrederea popoarelor lumii în 
securitatea aviaţiei civile,

considerînd că săvîrșirea unor asemenea acte le provoacă o serioasă preocupare,
considerînd că, în scopul prevenirii acestor acte, este o necesitate urgentă să se 

prevadă măsuri corespunzătoare pentru pedepsirea autorilor lor,
au căzut de acord asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Comite o infracţiune penală (denumită mai jos infracţiune) orice persoană care, 
la bordul unei aeronave în zbor:

a) în mod ilicit și prin violenţă sau ameninţare cu violenţă pune stăpînire pe 
această aeronavă sau exercită controlul asupra ei, ori încearcă să comită una dintre 
aceste fapte, sau

b) este complicele unei persoane care comite sau încearcă să comită una dintre 
aceste fapte.

Articolul 2

Orice stat contractant se obligă să reprime infracţiunea prin pedepse severe.
Articolul 3

1. Pentru aplicarea prezentei convenţii o aeronavă este considerată în zbor din 
momentul în care, fi ind terminată îmbarcarea, toate ușile exterioare ale acelei aero-
nave au fost închise și pînă în momentul în care una dintre aceste uși este deschisă în 
vederea debarcării. În caz de aterizare forţată zborul se consideră ca fi ind continuat 
pînă în momentul cînd autoritatea competentă ia în primire aeronava, precum și 
persoanele și bunurile de la bord.

2. Prezenta convenţie nu se aplică aeronavelor utilizate în scopuri militare, de 
vamă sau de poliţie.

3. Prezenta convenţie nu se aplică decît dacă locul de decolare sau locul de ateri-
zare efectivă a aeronavei, la bordul căreia a fost săvîrșită infracţiunea, este situat în 
afara teritoriului statului de înmatriculare a acestei aeronave, indiferent dacă este 
vorba de o aeronavă în zbor internaţional sau de o aeronavă în zbor intern.

4. În cazurile prevăzute la art. 5, prezenta convenţie nu se aplică dacă locul de de-

* Semnată la Haga la 16 decembrie 1970.
** Republica Moldova a aderate prin Hotărîrea Parlamentului nr.766-XIII din 6 martie 1996. Publicat în 

Monitorul Ofi cial Nr. 19 din 28 martie 1996. În vigoare pentru Republica Moldova din 28 martie 1996. 
Publicată în ediţia ofi cială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 10, p. 203. 
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colare și locul de aterizare efectivă a aeronavei, la bordul căreia a fost comisă infracţi-
unea, sunt situate pe teritoriul unui singur stat dintre cele menţionate în acel articol.

5. Independent de prevederile paragrafelor 3 și 4 ale prezentului articol, articolele 
6, 7, 8 și 10 sunt aplicabile, oricare ar fi  locul decolării sau aterizării efective a aero-
navei, dacă autorul sau autorul prezumat al infracţiunii este descoperit pe teritoriul 
unui alt stat decît cel de înmatriculare a aeronavei respective.

Articolul 4

1. Orice stat contractant va lua măsurile necesare pentru a stabili competenţa 
sa jurisdicţională în ceea ce privește infracţiunea, precum și orice act de violenţă 
îndreptat împotriva pasagerilor sau echipajului și comis de autorul prezumat al in-
fracţiunii în legătură directă cu aceasta, în următoarele cazuri:

a) dacă infracţiunea este săvîrșită la bordul unei aeronave înmatriculate în acest 
stat;

b) dacă aeronava la bordul căreia s-a săvîrșit infracţiunea aterizează pe teritoriul 
său avînd încă la bord pe autorul prezumat al infracţiunii;

c) dacă infracţiunea este săvîrșită la bordul unei aeronave închiriate fără echipaj 
unei persoane care își are sediul principal de exploatare sau, în lipsă, reședinţa sa 
permanentă în acel stat.

2. Orice stat contractant va lua de asemenea măsurile necesare pentru a stabili 
competenţa sa jurisdicţională în ceea ce privește infracţiunea, în cazul în care auto-
rul prezumat al infracţiunii se găsește pe teritoriul său și cînd statul respectiv nu-l 
extrădează conform art. 8 unuia dintre statele menţionate în paragraful 1 al prezen-
tului articol.

3. Prezenta convenţie nu înlătură nici o competenţă penală exercitată conform 
legilor naţionale.

Articolul 5

Statele contractante care înfi inţează pentru transportul aerian organizaţii de ex-
ploatare în comun sau organisme internaţionale de exploatare și care exploatează 
aeronave care fac obiectul unei înmatriculări comune sau internaţionale vor desem-
na pentru fi ecare aeronavă, prin modalităţi corespunzătoare, statul care exercită 
competenţa și care va avea atribuţiile statului de înmatriculare în sensul prezentei 
convenţii. Ele vor înștiinţa despre această desemnare Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale, care va informa toate statele părţi la prezenta convenţie.

Articolul 6

1. Orice stat contractant pe teritoriul căruia se afl ă autorul sau autorul prezumat 
al infracţiunii, dacă apreciază că împrejurările justifi că acest lucru, va asigura deten-
ţiunea acestei persoane sau va lua orice alte măsuri necesare pentru a asigura prezen-
ţa acesteia. Detenţiunea și măsurile respective trebuie să fi e conforme cu legislaţia 
acelui stat; ele nu pot fi  menţinute decît pe durata necesară deschiderii urmăririi 
penale sau a unei proceduri de extrădare.

2. Statul respectiv va proceda imediat la o anchetă preliminară în vederea stabi-
lirii faptelor.
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3. Orice persoană deţinută în baza paragrafului 1 al prezentului articol poate co-
munica imediat cu cel mai apropiat reprezentant califi cat al statului al cărui cetăţean 
este, în care scop îi vor fi  acordate orice înlesniri.

4. Atunci cînd un stat a deţinut o persoană conform prevederilor prezentului 
articol, el va înștiinţa imediat despre această deţinere,precum și despre împrejurările 
care o justifi că, statul de înmatricularea aeronavei, statul menţionat la art. 4 para-
graful 1 (c), statul al cărui cetăţean este persoana deţinută și, dacă procedează la 
ancheta preliminară menţionată în paragraful 2 al prezentului articol, va comunica 
prompt concluziile acesteia statelor mai sus arătate și le va indica dacă intenţionează 
să-și exercite competenţa sa jurisdicţională.

Articolul 7

Statul contractant pe teritoriul căruia este descoperit autorul prezumat al infrac-
ţiunii, dacă nu-l extrădează, va supune cauza, fără nici o excepţie și indiferent dacă 
infracţiunea a fost sau nu săvîrșită pe teritoriul său, autorităţilor sale competente 
pentru exerciţiul acţiunii penale. Aceste autorităţi vor hotărî în aceleași condiţii ca 
pentru orice infracţiune de drept comun cu caracter grav, conform legilor acestui 
stat.

Articolul 8

1. Infracţiunea este cuprinsă, de plin drept, ca un caz de extrădare în orice tratat 
de extrădare încheiat între statele contractante. Statele contractante se obligă să cu-
prindă infracţiunea ca un caz de extrădare în orice tratat de extrădare ce urmează a 
se încheia între ele.

2. Dacă un stat contractant care subordonează extrădarea existenţei unui tratat 
este sesizat cu o cerere de extrădare din partea unui alt stat contractant cu care nu 
este legat printr-un tratat de extrădare, el are latitudinea de a considera prezenta con-
venţie ca fi ind baza juridică a extrădării în ceea ce privește infracţiunea. Extrădarea 
este subordonată celorlalte condiţii prevăzute de dreptul statului solicitat.

3. Statele contractante care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat 
recunosc infracţiunea ca un caz de extrădare între ele, în condiţiile prevăzute de 
dreptul statului solicitat.

4. Între statele contractante, infracţiunea este considerată în vederea extrădării ca 
fi ind comisă atît pe locul săvîrșirii ei cît și pe teritoriul statelor ce trebuie să-și stabi-
lească competenţa în virtutea articolului 4 paragrafului 1.

Articolul 9

1. Atunci cînd unul dintre actele prevăzute la art. 1 (a) este săvîrșit sau pe punctul 
de a fi  săvîrșit, statele contractante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru 
ca comandantul legitim al aeronavei să recapete sau să menţină controlul asupra 
aeronavei.

2. În cazurile menţionate în paragraful precedent, orice stat contractant pe teri-
toriul căruia se afl ă aeronava, pasagerii sau echipajul înlesnește pasagerilor și echi-
pajului continuarea călătoriei lor cît mai grabnic posibil și restituie fără întîrziere 
aeronava și încărcătura sa celor care au dreptul să le deţină.
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Articolul 10

1. Statele contractante își vor acorda cea mai largă asistenţă judiciară posibilă, în 
orice procedură penală relativă la infracţiune și la celelalte acte menţionate în art. 
4. În toate cazurile, legea aplicabilă pentru aducerea la îndeplinire a unei cereri de 
asistenţă este cea a statului solicitat.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu afectează obligaţiile ce de-
curg din prevederile oricărui tratat bilateral sau multilateral care reglementează sau 
care va reglementa, total sau parţial, domeniul asistenţei judiciare reciproce în ma-
terie penală.

Articolul 11

Orice stat contractant va comunica fără întîrziere Consiliului Organizaţiei 
Aviaţiei Civile Internaţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei sale naţiona-
le, orice informaţii utile pe carele posedă în legătură cu:

a) împrejurările infracţiunii;
b) măsurile luate în aplicarea art. 9;
c) măsurile luate cu privire la autorul sau autorul prezumat al infracţiunii și în 

special la rezultatul oricărei proceduri de extrădare sau a oricărei alte proceduri 
judiciare.

Articolul 12

1. Orice diferend între statele contractante privind interpretarea sau aplicarea pre-
zentei convenţii, care nu poate fi  rezolvat pe calea negocierii, este supus arbitrajului, 
la cererea unuia dintre ele. Dacă,timp de 6 luni de la data cererii de arbitraj, părţile 
nu reușesc să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate 
supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, depunînd o cerere în conformi-
tate cu Statutul Curţii.

2. Fiecare stat va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifi ca prezenta con-
venţie ori cînd va adera la ea, să declare că nu se consideră legat de prevederile para-
grafului precedent. Celelalte state contractante nu vor fi  legate prin sus-menţionatele 
prevederi, faţă de orice stat contractant care va formula o atare rezervă.

3. Orice stat contractant care va formula o rezervă conform prevederilor para-
grafului precedent va putea în orice moment să renunţe la această rezervă printr-o 
notifi care adresată guvernelor depozitare.

Articolul 13

1. Prezenta convenţie va fi  deschisă spre semnare la 16 decembrie1970, la Haga, 
statelor care au participat la Conferinţa internaţională de drept aerian ţinută la Haga 
între 1 și 16 decembrie 1970 (numită mai jos Conferinţa de la Haga). După 31 de-
cembrie 1970, ea va fi  deschisă spre semnare tuturor statelor, la Moscova, Londra și 
Washington. Orice stat care nu va semna convenţia înainte de intrarea ei în vigoare 
conform paragrafului 3 al prezentului articol va putea adera la ea în orice moment.

2. Prezenta convenţie este supusă ratifi cării statelor semnatare. Instrumentele de 
ratifi care, precum și instrumentele de aderare, vor fi  depuse la guvernele Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
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Nord și Statelor Unite ale Americii, care sunt desemnate, prin prezentele dispoziţii, 
ca guverne depozitare.

3. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 30 zile de la data depunerii instrumen-
telor de ratifi care a 10 state semnatare care au participat la Conferinţa de la Haga.

4. Pentru celelalte state, prezenta convenţie va intra în vigoare la data intrării sale 
în vigoare conform paragrafului 3 al prezentului articol, sau la 30 zile de la data 
depunerii instrumentelor lor de ratifi care sau de aderare, dacă această din urmă dată 
este posterioară celei dintîi.

5. Guvernele depozitare vor informa prompt toate statele care vor semna prezenta 
convenţie sau care vor adera la ea despre data fi ecărei semnături, data depunerii 
fi ecărui instrument de ratifi care sau de aderare, data intrării în vigoare a prezentei 
convenţii, precum și despre orice alte comunicări.

6. Din momentul intrării în vigoare, prezenta convenţie va fi  înregistrată de gu-
vernele depozitare conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite și conform preve-
derilor art. 83 din Convenţia referitoare la aviaţia civilă internaţională (Chicago, 
1944).

Articolul 14

1. Orice stat contractant poate denunţa prezenta convenţie printr-o notifi care 
scrisă adresată guvernelor depozitare.

2. Denunţarea va avea efect la 6 luni după data la care notifi care ava fi  primită de 
guvernele depozitare.

Drept care plenipotenţiarii mai jos semnaţi, valabil împuterniciţi,au semnat pre-
zenta convenţie.

Încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, în trei exemplare originale cuprinzînd 
fi ecare cele patru texte autentice redactate în limbile franceză, engleză, spaniolă și 
rusă.
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CONVENŢIA ASUPRA SUBSTANŢELOR PSIHOTROPE*

PREAMBUL** 

Părţile, din grija pentru sănătatea fi zică și morală a omenirii, preocupate de pro-
blema sănătăţii publice și problema socială care rezultă din abuzul de anumite sub-
stanţe psihotrope, hotărîte să prevină și să combată abuzul de aceste substanţe și 
comerţul ilicit la care dau loc,

considerînd că este necesar să se adopte măsuri severe pentru a limita utilizarea 
acestor substanţe în scopuri licite,

recunoscînd că utilizarea substanţelor psihotrope în scopuri medicale și știinţifi ce 
este indispensabilă și că posibilitatea de a procura substanţe în aceste scopuri nu ar 
trebui să facă obiectul nici unei restricţii nejustifi cate,

încredinţate că spre a fi  efi ciente măsurile luate împotriva abuzului de asemenea 
substanţe trebuie să fi e coordonate și universale,

recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul controlului 
substanţelor psihotrope și dorind ca organele internaţionale interesate să-și exercite 
activitatea în cadrul acestei organizaţii,

convinse că o convenţie internaţională este necesară pentru realizarea acestor 
ţeluri,

stabilesc următoarele:
Articolul 1

Defi niţii
În afară de o indicaţie expresă sau în cazul în care contextul impune să fi e altfel, 

expresiile următoare din prezenta Convenţie au semnifi caţiile arătate mai jos:
a) Expresia Consiliu se referă la Consiliul Economic și Social al O.N.U.
b) Expresia Comisie se referă la Comisia Consiliului pentru Stupefi ante.
c) Expresia Organ se referă la Organul internaţional de control al stupefi antelor, 

instituit în virtutea Convenţiei unice asupra stupefi antelor din 1961.
d) Expresia Secretar General se referă la Secretarul General al O.N.U.
e) Expresia substanţă psihotropă se referă la orice substanţă, fi e că este de origine 

naturală fi e de origine sintetică sau la orice produs natural din tabelele I, II, III sau IV.
f) Expresia preparat se referă la:
i) o soluţie sau un amestec, oricare ar fi  starea sa fi zică, conţinînd una sau mai 

multe substanţe psihotrope; sau
ii) una sau mai multe substanţe psihotrope divizate în unităţi de administrare.
g) Expresiile tabel I, tabel II, tabel III și tabel IV se referă la listele substanţelor 

psihotrope purtînd numerele corespunzătoare, anexate la prezenta Convenţie, care 
vor putea fi  modifi cate, conform art. 2.

h) Expresiile export și import se referă, fi ecare în înţelesul său particular, la trans-

* Adoptată la Viena la 21 februarie 1971.
** Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.252-XIII din 3 noiembrie 1994. 

Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 16 din 1 decembrie 1994. În vigoare pentru Republica Moldo-
va din 1 decembrie 1994. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 8, p.128. 
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ferarea efectivă a unei substanţe psihotrope dintr-o ţară în alta.
i) Expresia fabricare se referă la toate operaţiile care permit obţinerea de substanţe 

psihotrope și cuprinde purifi carea și transformarea substanţelor psihotrope în alte 
substanţe psihotrope. Această expresie cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, 
altele decît cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală, într-o farmacie.

j) Expresia trafi c ilicit se referă la fabricarea sau trafi cul de substanţe psihotrope 
efectuate contrar prevederilor Convenţiei de faţă.

k) Expresia regiune se referă la orice parte a unui stat care, în virtutea art. 28, este 
tratată ca o entitate distinctă în scopurile prezentei Convenţii.

l) Expresia localuri se referă la clădiri, părţi ale clădirilor, precum și la terenul 
afectat clădirilor sus-menţionate sau unor părţi din aceste clădiri.

Articolul 2

Sfera de aplicare a controlului substanţelor
1. Dacă una dintre părţi sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii se afl ă în posesia 

unor informaţii referitoare la o substanţă care încă nu este supusă controlului inter-
naţional și care, după părerea sa, pot face necesară includerea ei într-unul din tabe-
lele prezentei Convenţii, acea parte sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii va adresa 
Secretarului General o notifi care însoţită de toate informaţiile adecvate. Această 
procedură va fi , deasemenea, aplicată atunci cînd una dintre părţi sau Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii se va afl a în posesia unor informaţii justifi cînd transferul unei 
substanţe de la un tabel la altul sau suprimarea înscrierii ei într-unul din tabele.

2. Secretarul General va comunica această notifi care, precum și orice informaţii 
pe care le va considera potrivite, părţilor, Comisiei și, dacă notifi carea a fost făcută 
de una dintre părţi, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

3. Dacă din informaţiile care însoţesc această notifi care va rezulta că substanţa 
amintită este susceptibilă de a fi  inclusă în tabelul I sau în tabelul II, în virtutea 
paragrafului 4, părţile vor examina, în lumina tuturor informaţiilor de care ele vor 
dispune, posibilitatea ca,în cazul acestei substanţe, să aplice cu titlu provizoriu toate 
măsurile de control aplicabile substanţelor din tabelul I sau din tabelul II, după cum 
va fi  cazul.

4. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată:
a) că numita substanţă poate provoca:
I. 1) o stare de dependenţă, și
2) o stimulare sau depresiune a sistemului nervos central dînd loc unor halucinaţii 

sau tulburări ale funcţiei motorii sau ale judecăţii sau comportamentului, sau perce-
perii, sau dispoziţiei, sau

II. abuzuri sau efecte nocive comparabile celor ale unei substanţe incluse în tabe-
lul I, II, III sau IV, și

b) că există sufi ciente motive să se creadă că substanţa dă sau riscă să dea loc la 
abuzuri în așa fel încît ea constituie o problemă de sănătate publică și o problemă 
socială care justifi că punerea ei sub control internaţional, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii va comunica Comisiei o apreciere asupra acesti substanţe sau va indica, în 
special, în ce măsură substanţa dă sau riscă să dea loc la abuzuri, gradul de gravitate 
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a problemei de sănătate publică și a problemei sociale și gradul de utilitate al sub-
stanţei în terapeutică, precum și recomandări privind eventualele măsuri de control 
cărora ar fi  oportun să fi e supusă această substanţă în lumina acestei evaluări.

5. Ţinînd seama de comunicarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ale cărei 
aprecieri vor fi  hotărîtoare în domeniul medical și știinţifi c și luînd în considerare 
factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ, precum și toţi ceilalţi fac-
tori pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii îi va considera potriviţi, Comisia va 
putea să adauge respectiva substanţă în tabelul I, II, III sau IV. Comisia va putea cere 
informaţii complementare de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau din oricare 
altă sursă adecvată.

6. Dacă o notifi care făcută în virtutea paragrafului 1 s-a referit la o substanţă 
înscrisă deja în unul dintre tabele, Organizaţia Mondială a Sănătăţii va transmite 
Comisiei noile sale constatări, precum și oricare nouă evaluare a acestei substanţe 
pe care ea o va putea face conform dispoziţiilor paragrafului 4 și toate noile reco-
mandări referitoare la măsurile de control care i se vor părea indicate în lumina 
amintitei evaluări. Comisia, ţinînd seama de comunicarea primită de la Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii conform paragrafului 5, precum și de factorii enumeraţi în 
paragraful citat mai sus, va putea hotărî să transfere această substanţă de la un tabel 
la altul sau să suprme înscrierea ei pe tabele.

7. Orice hotărîre a Comisiei adoptată în virtutea prezentului articol va fi  comu-
nicată de către Secretarul General tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor ne-
membre care sunt părţi la prezenta Convenţie, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
precum și Organului. Această hotărîre va intra pe deplin în vigoare pentru fi ecare 
dintre părţi la 180 de zile de la data comunicării, exceptînd cazul unei părţi care în 
această perioadă și în legătura cu o hotărîre avînd drept efect adăugarea unei sub-
stanţe la un tabel, va informa în scris Secretarul General că datorită împrejurărilor 
excepţionale ea nu este în măsură să supună această substanţă tuturor dispoziţiilor 
convenţiei aplicabile substanţelor de pe acest tabel. O asemenea notifi care va expu-
ne motivele acestei hotărîri excepţionale. Cu toată această notifi care, fi ecare dintre 
părţi va trebui să aplice cel puţin normele de control enumerate mai jos:

a) Partea care a notifi cat Secretarului General o asemenea hotărîre cu privire la 
o substanţă care pînă atunci nu făcuse obiectul controlului și nu fusese cuprinsă în 
tabelul I va ţine seama, pe cît posibil, de măsurile de control speciale enumerate la 
art. 7 și , în ceea ce privește această substanţă, va trebui:

i) să ceară autorizaţii pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea substanţei 
conform dispoziţiilor prevăzute la articolul pentru substanţele din tabelul II;

ii) să ceară ca aceasta să fi e furnizată sau distribuită numai pe bază de prescripţie 
medicală, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9 pentru substanţele din tabelul II;

iii) să se conformeze obligaţiilor referitoare la export și import enunţate în art. 
12, exceptînd faţă de o altă parte care a adresat Secretarului General o notifi care cu 
privire la substanţa în cauză;

iv) să se conformeze obligaţiilor pentru substanţele din tabelul II,enunţate la art. 
13, prin care se prevăd interdicţii sau restricţii la export și import;

v) să furnizeze Organului rapoarte statistice conform dispoziţiilor prevăzute la 
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alin. a) paragraful 4 al art. 16; și
vi) să ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acţi-

uni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul îndeplinirii obligaţiilor 
de mai sus.

b) Partea care a notifi cat Secretarului General o hotărîre de acestfel în legătură cu 
o substanţă pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul II va trebui, în 
ceea ce privește această substanţă:

i) să ceară licenţa pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei conform 
prevederilor art. 8;

ii) să ceară ca ea să nu fi e furnizată sau distribuită decît pe bază de prescripţie 
medicală, conform dispoziţiilor art. 9;

iii) să se conformeze obligaţiilor referitoare la export și importmenţionate în art. 
12, în afară de o altă parte care a adresat Secretarului General o notifi care cu privire 
la substanţa în chestiune;

iv) să se conformeze obligaţiilor enumerate în art. 13, care prevădinterdicţii sau 
restricţii la import și export;

v) să furnizeze Organului rapoarte statistice conform dispoziţiilor alin. a), c) și d) 
paragraful 4 ale art. 16; și

vi) să ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei ac-
ţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor 
menţionate mai sus.

c) Partea care a notifi cat Secretarului General o hotărîre de acest fel în legătură cu 
o substanţă pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul III va trebui, în 
ceea ce privește această substanţă:

i) să ceară licenţă pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei, conform 
dispoziţiilor art. 8;

ii) să ceară să fi e furnizată sau distribuită numai pe bază de prescripţie medicală, 
conform dispoziţiilor art. 9;

iii) să se conformeze obligaţiilor referitoare la export și import menţionate în art. 
12 în afară de o altă parte care a adresat Secretarului General o notifi care cu privire 
la substanţa în cauză;

iv) să se conformeze ogligaţiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicţii sau 
restricţii la export și import;

v) să ia măsuri conform dispoziţiilor art. 22 în vederea pedepsirii oricărei acţiuni 
contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor menţi-
onate mai sus.

d) Partea care a notifi cat Secretarului General o hotărîre de acest fel în legătură 
cu o substanţă pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul IV va trebui, 
în ceea ce privește această substanţă:

i) să ceară licenţă pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei, conform 
dispoziţiilor art. 8;

ii) să se conformeze obligaţiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicţii sau 
restricţii la export și import;

iii) să ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei ac-
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ţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor 
menţionate mai sus.

e) Partea care a notifi cat Secretarului General o hotărîre de acest fel în legătură cu 
o substanţă transferată la un alt tabel căruia i se aplică măsuri de control și obligaţii 
mai stricte, va aplica cel puţin prevederile Convenţiei de faţă aplicabile tabelului de 
unde acea substanţă a fost transferată.

8. a) Hotărîrile Convenţiei adoptate în virtutea prezentului articol vor putea fi  
supuse revizuirii de către Consiliu, dacă una dintre părţi va formula o cerere în de-
curs de 180 de zile de la primirea notifi cării hotărîrii. Cererea de revizuire va trebui 
să fi e adresată Secretarului General în același timp cu toate informaţiile pertinente 
care au motivat-o.

b) Secretarul General va comunica o copie după cererea de revizuire și informaţi-
ile adecvate Comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și tuturor părţilor, invitîn-
du-le să-i comunice observaţiile lor în decurs de 90 de zile. Toate observaţiile astfel 
primite vor fi  supuse examinării Consiliului.

c) Consiliul poate confi rma, modifi ca sau anula hotărîrea Comisiei:
Hotărîrea sa va fi  notifi cată tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemem-

bre - părţi la prezenta Convenţie, Comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și 
Organului.

d) În cursul procedurii de revizuire, hotărîrea iniţială a Comisiei va rămîne în 
vigoare, sub rezerva prevederilor paragrafului 7.

9. Părţile vor face tot ce le stă în putinţă pentru a supune unor măsuri de suprave-
ghere cît mai efi ciente substanţele care nu sunt prevăzute în prezenta Convenţie, dar 
care pot fi  utilizate pentru fabricarea ilicită a substanţelor psihotrope.

Articolul 3

Dispoziţii speciale referitoare la controlul preparatelor
1. Sub rezerva celor prevăzute la paragrafele următoare din prezentul articol, un 

preparat este supus acelorași măsuri de control ca și substanţa psihotropă pe care 
o conţine și, dacă el conţine mai multe asemenea substanţe, va fi  supus măsurilor 
aplicabile acelei substanţe care face obiectul celui mai strict control.

2. Dacă un preparat care conţine o substanţă psihotropă, alta decît o substanţă 
din tabelul I, este compus în așa fel încît nu prezintă decît un risc de abuz neglijabil 
sau nul, iar substanţa nu poate fi  recuperată în cantităţi care pot da loc la abuzuri, 
prin mijloace ușor aplicabile și în consecinţă acest preparat nu creează o problemă 
pentru sănătatea publică și nici o problemă de ordin social, preparatul respectiv va 
putea fi  exceptat de la anumite măsuri de control enunţate în Convenţia de faţă, 
conform paragrafului 3.

3. Dacă una dintre părţi constată că un preparat intră în cadrul dispoziţiilor 
paragrafului precedent, ea va putea hotărî să-l excepteze în ţara sa sau în una din 
regiunile sale, de la una sau toate măsurile de control prevăzute în Convenţia de 
faţă; totuși, sus-numitul preparat va continua să fi e supus obligaţiilor prevăzute în 
articolele următoare:

a) Art. 8 (licenţe), în ce privește aplicarea lui la fabricare;
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b) Art. 11 (înregistrarea), în ce privește aplicarea lui la preparatele exceptate;
c) Art. 13 (interzicerea și restrîngerea importului și exportului);
d) Art. 15 (inspecţia), în ce privește aplicarea lui la fabricare;
e) Art. 16 (informaţii ce trebuie furnizate de către părţi), în ce privește aplicarea 

lui la preparatele exceptate; și
f) Art. 22 (dispoziţii fi nale), în măsura necesară pedepsirii actelor contrare legilor 

sau regulamentelor adoptate conform obligaţiilor de mai sus.
Partea sus-menţionată va notifi ca Secretarului General toate hotărîrile de acest 

fel, precum și numele și compoziţia preparatului exceptat și măsurile de control de 
la care preparatul este exceptat. Secretarul General va transmite notifi carea celorlalte 
părţi, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și Organului.

4. Dacă una dintre părţi sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii dispune de infor-
maţii asupra unui preparat exceptat în baza paragrafului

3, care, după părerea sa, ar justifi ca suprimarea completă sau parţială a exceptării, 
ea le va notifi ca Secretarului General și îi va furniza informaţiile în spiritul acestei no-
tifi cări. Secretarul General va transmite această notifi care, însoţită de orice informaţie 
pe care o va considera pertinentă, părţilor, Comisiei și, atunci cînd notifi carea a fost 
făcută de una dintre părţi și Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii va comunica Comisiei o evaluare asupra preparatului luînd în considerare 
factorii enumeraţi la paragraful 2, precum și o recomandare referitoare la măsurile de 
control de la care preparatul ar trebui, eventual, să înceteze de a mai fi  exceptat.

Comisia, ţinînd seamă de comunicarea primită de la Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, a cărei evaluare va fi  hotărîtoare în materie medicală și știinţifi că și avînd 
în vedere factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ și de altă natură 
pe care ea îi va considera oportuni, va putea decide ca preparatul să înceteze total sau 
parţial de a mai fi  exceptat de la măsurile de control. Secretarul General va comuni-
ca orice hotărîre Comisiei, adoptată în virtutea prezentului paragraf, tuturor statelor 
membre ale O.N.U., statelor nemembre părţi la prezenta Convenţie, Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii și Organului.

Toate părţile vor lua măsuri în vederea suprimării exceptării de la măsurile de 
control în cauză în interval de 180 de zile începînd de la data comunicării făcute de 
Secretarul General.

Articolul 4

Alte dispoziţii speciale referitoare la sfera de aplicare a controlului
În ceea ce privește substanţele psihotrope, altele decît cele de la tabelul I, părţile 

vor putea autoriza:
a) transportul de către călători internaţionali al unor micicantităţi de preparate 

pentru uzul lor personal; fi ecare dintre părţi va putea totuși să se asigure că aceste 
preparate au fost legal obţinute;

b) folosirea acestor substanţe în industrie pentru fabricarea de preparate sau pro-
duse nepsihotrope, sub rezerva aplicării în cazul lor a unor măsuri de control prevă-
zute de prezenta Convenţie pînă ce starea substanţelor psihotrope va fi  de așa natură 
încît ele să nu mai poată, în practică, să dea loc la abuzuri sau să fi e recuperate;
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c) folosirea acestor substanţe, sub rezerva aplicării măsurilor de control prevăzute 
de prezenta Convenţie, pentru capturarea animalelor de către persoane autorizate în 
mod special de autorităţile competente pentru a utiliza substanţele menţionate mai 
sus, în acest scop.

Articolul 5

Limitarea utilizării în scopuri medicale şi ştiinţifi ce
1. Fiecare parte va limita utilizarea substanţelor din tabelul I după cum se prevede 

la art. 7.
2. Fiecare parte va trebui, sub rezerva dispoziţiilor art. 4, să limiteze, prin măsuri 

pe care ea le va considera potrivite, fabricarea, exportul, importul, distribuirea, sto-
curile, comercializarea și folosirea, precum și deţinerea substanţelor din tabelul II, 
III și IV în scopuri medicale și știinţifi ce.

3. Este de dorit ca părţile să nu autorizeze deţinerea de substanţe prevăzute în 
tabelele II, III și IV, exceptînd cazurile prevăzute de lege.

Articolul 6

Administrarea specială
Poate fi  avantajos ca această administraţie să fi e aceeași cuadministraţia speci-

ală care a fost instituită în virtutea dispoziţiilorconvenţiilor care supun stupefi an-
tele unui control sau ca ea să lucreze în strînsă colaborare cu această administraţie 
specială.

Articolul 7

Dispoziţii speciale referitoare la substanţele din tabelul I
În ceea ce privește substanţele din tabelul I, părţile vor trebui:
a) să interzică orice utilizare a acestor substanţe, cu excepţia celor utilizate în 

scopuri știinţifi ce sau scopuri medicale foarte limitate, de către persoane special au-
torizate care lucrează în instituţii medicale sau știinţifi ce ce ţin direct de guvernele 
lor sau au fost autorizate în mod expres de aceste guverne;

b) să ceară ca fabricarea, comercializarea, distribuirea și deţinerea acestor substan-
ţe să fi e subordonată posedării unei licenţe speciale și a unei autorizaţii prealabile;

c) să prevadă o supraveghere severă asupra activităţilor și actelor menţionate în 
alin. a) și b);

d) să nu permită să se elibereze unei persoane special autorizate decît cantitatea 
din aceste substanţe, necesară scopurilor pentru care a fost acordată autorizaţia;

e) să ceară ca persoanele care exercită funcţii medicale și știinţifi ce să înregistreze 
achiziţionarea acestor substanţe și detaliile privind utilizarea lor, aceste înregistrări 
trebuind să fi e păstrate cel puţin 2 ani după ultima utilizare consemnată în docu-
mente; și

f) să interzică exportul și importul acestor substanţe, exceptînd cazul în care ex-
portatorul și importatorul vor fi  și unul și celălalt autoritatea sau administaţia com-
petentă din ţara sau regiunea exportatoare sau importatoare, respectiv alte persoane 
sau întreprinderi pe care autorităţile competente din ţările sau regiunile lor le vor 
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autoriza în mod explicit în acest scop. Condiţiile prevăzute în paragraful 1 art. 12 
referitoare la autorizaţiile de export și import pentru substanţele din tabelul II se vor 
aplica în aceeași măsură substanţelor din tabelul I.

Articolul 8

Licenţe
1. Părţile vor cere o licenţă sau altă măsură de control similară, pentru fabricarea, 

comercializarea (inclusiv exportul și imporul) și distribuirea substanţelor din tabe-
lele II, III și IV.

2. Părţile:
a) vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor și întreprinderilor speci-

al autorizate care se îndeletnicesc cu fabricarea, comercializarea (inclusiv exportul și 
importul) sau cu distribuirea substanţelor prevăzute la paragraful 1;

b) vor supune unui regim de licenţe sau altor măsuri de control similare întreprin-
derile și clădirile în care poate fi  făcut acest comerţ sau această distribuţie; și

c) vor proceda în așa fel încît măsuri de securitate să fi e luate faţă de aceste în-
treprinderi și aceste clădiri de așa manieră încît să împiedice furtul sau sustragerea 
stocurilor prin alte moduri.

3. Dispoziţiile din paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol, referitoare la regimul 
de licenţe sau la alte măsuri de control similare, nu se vor aplica în mod obligatoriu 
persoanelor special autorizate să exercite funcţii terapeutice sau știinţifi ce și care 
acţionează în exerciţiul acestor funcţii.

4. Părţile vor cere ca toate persoanele cărora li se eliberează autorizaţii în baza pre-
zentei Convenţii sau care posedă autorizaţii echivalente, conform dispoziţiilor pre-
văzute la paragraful 1 al prezentului articol sau la alin. b) al art. 7, să aibă califi carea 
de rigoare spre a aplica efectiv și corect prevederile legii și regulamentelor adoptate 
în cadrul aplicării prezentei Convenţii.

Articolul 9

Prescripţii medicale
1. Părţile vor cere ca substanţele din tabelele II, III și IV să fi e furnizate sau distri-

buite pentru a fi  utilizate de persoane particulare numai pe bază de prescripţie me-
dicală, exceptînd cazurile în care persoanele particulare pot în mod legal să obţină, 
să utilizeze, să elibereze sau să administreze aceste substanţe în exercitarea funcţiilor 
terapeutice și știinţifi ce legal autorizate.

2. Părţile vor lua măsurile necesare pentru ca prescripţiile medicale cuprinzînd 
substanţe din tabelele II, III și IV să fi e eliberate conform practicii medicale și supu-
se, în ceea ce privește în special numărul reînnoirilor posibile și durata valabilităţii 
lor, unei reglementări care să asigure protecţia sănătăţii și a interesului public.

3. Contrar dispoziţiilor paragrafului 1, una dintre părţi poate, atunci cînd, după 
părerea sa, situaţia legală o impune și în condiţiile pe care ea le va putea prescrie, 
inclusiv în materie de înregistrare, să autorizeze farmaciștii cu autorizaţie sau orice 
alţi distribuitori cu amănuntul sub licenţă, desemnaţi de autorităţile însărcinate cu 
ocrotirea sănătăţii publice în ţară sau într-o zonă a acestei ţări, să furnizeze, la dis-
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creţie și fără prescripţie, pentru a fi  utilizate de către persoanele particulare în cazuri 
excepţionale și în scopuri medicale, cantităţi mici de substanţe prevăzute în tabelele 
III și IV, în limitele pe care le vor preciza părţile.

Articolul 10

Obligaţii privind condiţionarea şi anunţurile de publicitate
1. Fiecare dintre părţi va impune, ţinînd seama de regulamentele sau recomandă-

rile pertinente ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să se indice pe etichetă, atunci 
cînd acest lucru va fi  posibil și în orice caz pe nota care însoţește condiţionarea pen-
tru distribuirea cu amănuntul a substanţelor psihotrope, modul de folosire, precum 
și precauţiile ce trebuie luate, care, după părerea sa, sunt necesare pentru securitatea 
aceluia care folosește substanţa.

2. Fiecare dintre părţi, ţinînd seama de prevederile constituţiei ţării sale, va inter-
zice anunţurile publicitare care se referă la substanţe psihotrope și care sunt destinate 
marelui public.

Articolul 11

Înregistrarea
1. Părţile vor impune ca, în cazul substanţelor din tabelul I, fabricanţii și oricare 

alte persoane autorizate în virtutea art. 7 să facă comerţ cu aceste substanţe și să le 
distribuie, să procedeze la înregistrarea, în condiţiile prevăzute de fi ecare dintre părţi, 
în așa fel încît să apară precis cantităţile fabricate sau deţinute în stoc, precum și, pen-
tru fi ecare achiziţie și fi ecare cantitate, data, numele furnizorului și al achizitorului.

2. Părţile vor impune ca, pentru substanţele din tabelele II și III, fabricanţii, distri-
buitorii en gros și exportatorii să procedeze la înregistrarea acestora în condiţiile stabilite 
de fi ecare dintre părţi, în așa fel încît să apară cu precizie cantităţile fabricate și, pentru 
fi ecare achiziţie și fi ecare livrare, cantitatea, data, numele furnizorului și al achizitorului.

3. Părţile vor impune ca, pentru substanţele din tabelul II, distribuitorii cu amă-
nuntul, instituţiile spitalicești, centrele de tratament și instituţiile știinţifi ce să pro-
cedeze la înregistrarea acestora în condiţiile specifi cate pentru fi ecare dintre părţi, 
în așa fel încît să apară cu precizie fi ecare achiziţie și fi ecare livrare, cantitatea, data, 
numele furnizorului și al achizitorului.

4. Părţile vor supraveghea, prin metode adecvate și ţinînd seama de practicile 
profesionale și comerciale care le sunt proprii, ca informaţiile referitoare la achiziţio-
narea și cedarea unor substanţe din tabelul III de către distribuitorii cu amănuntul, 
instituţiile spitalicești, centrele de tratament și instituţiile știinţifi ce să poată fi  con-
sultate cu ușurinţă.

5. Părţile vor impune ca, pentru substanţele incluse în tabelul IV, fabricanţii, ex-
portatorii și importatorii să procedeze la înregistrarea în condiţiile stabilite de fi ecare 
dintre părţi, în așa fel încît să apară cantităţile fabricate, exportate și importate.

6. Părţile vor impune fabricanţilor de preparate exceptate, conform paragrafului 
3 art. 3, să înregistreze cantitatea din fi ecare substanţă psihotropă utilizată în fa-
bricarea unui preparat exceptat, natura și cantitatea totală a preparatului exceptat, 
fabricat cu această substanţă, precum și menţiunile referitoare la prima livrare.
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7. Părţile vor supraveghea ca înregistrările și informaţiile la care se referă prezentul 
articol și care sunt necesare pentru stabilirea rapoartelor prevăzute de art. 16 să fi e 
păstrate cel puţin timp de 2 ani.

Articolul 12

Dispoziţii referitoare la comerţul internaţional
1. a) Oricare dintre părţi, care autorizează exportul sau importul de substanţe din 

tabelele I sau II, trebuie să ceară ca o autorizaţie de import sau de export, redactată 
pe un formular-model stabilit de Comisie, să fi e obţinută pentru fi ecare export sau 
import, indiferent dacă este vorba de una sau mai multe substanţe.

b) Această autorizaţie trebuie să cuprindă denumirea internaţională a substanţei 
sau, în absenţa acesteia, denumirea substanţei din tabel, cantitatea exportată sau 
importată, forma farmaceutică, numele și adresa exportatorului și importatorului și 
perioada în cursul căreia trebuie să aibă loc exportul sau importul. Dacă substanţa 
este exportată sub formă de preparat va fi , de asemenea, indicată denumirea prepara-
tului, dacă există o asemenea denumire. Autorizaţia de export trebuie, de asemenea, 
să indice numărul și data certifi catului de import și să specifi ce autoritatea care a 
eliberat acest document.

c) Înainte de a elibera o autorizaţie de export, părţile vor cere o autorizaţie de im-
port eliberată de autorităţile de resort ale ţării sau ale regiunii importatoare și care să 
ateste că importul substanţei sau substanţelor despre care este vorba a fost aprobat, 
iar această autorizaţie va fi  prezentată de persoana sau instituţia care cere autorizaţia 
de export.

d) O copie după autorizaţia de export va fi  anexată la fi ecare expediere, iar guver-
nul care a eliberat autorizaţia de export va adresa o copie a acesteia guvernului ţării 
sau regiunii importatoare.

e) Cînd importul a fost efectuat, guvernul ţării sau al regiunii importatoare va 
remite guvernului ţării sau regiunii exportatoare autorizaţia de export, împreună cu 
o atestare care să certifi ce cantitatea efectiv importată.

2. a) Părţile vor cere ca, pentru fi ecare export al unor substanţe din tabelul III, ex-
portatorii să întocmească în 3 exemplare o declaraţie pe un formular-model stabilit 
de către Comisie, conţinînd informaţiile următoare:

i) Numele și adresa exportatorului și importatorului;
ii) Denumirea comună internaţională sau, în lipsa unei asemenea denumiri, de-

numirea substanţei din tabel;
iii) Cantitatea de substanţă și forma farmaceutică sub care substanţa este exporta-

tă și, dacă este exportator, sub forma unui preparat, denumirea acestuia, dacă există 
o asemenea denumire;

iv) Data expedierii.
b) Exportatorii vor furniza autorităţilor competente din ţara lor sau din regiunea 

lor 2 exemplare din această declaraţie. Ei vor anexa al treilea exemplar la marfa 
expediată.

c) Partea care a exportat o substanţă din tabelul III va trebui, cît mai curînd po-
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sibil, dar nu mai tîrziu de 90 de zile de la data expedierii, să transmită autorităţilor 
competente ale ţării sau regiunii importatoare, în plic recomandat cu semnătură de 
primire, un exemplar al declaraţiei primite din partea exportatorului.

d) Părţile vor putea cere ca, imediat după primirea coletului, importatorul să 
adreseze autorităţilor competente din ţara sau din regiunea sa exemplarul care în-
soţește marfa cu semnătura de rigoare, indicînd cantităţile primite și data primirii.

3. Substanţele din tabelele I și II vor fi  supuse, de asemenea, dispoziţiilor care 
urmează:

a) Părţile vor exercita în porturile libere și zonele libere aceeași supraveghere și 
același control ca și în alte părţi ale teritoriului lor, înţelegîndu-se totuși că vor putea 
aplica un regim mai sever;

b) Exporturile sub formă de expedieri adresate unei bănci sau în contul unei 
persoane, alta decît aceea al cărei nume fi gurează în autorizaţia de export, sau unei 
căsuţe poștale, vor fi  interzise;

c) Exporturile de substanţe din tabelul I, sub formă de expedieri adresate unui 
antrepozit al unei vămi, vor fi  interzise. Exporturile substanţelor din tabelul II, sub 
formă de expedieri adresate unui antrepozit al unei vămi vor fi  interzise, except-
înd cazul în care guvernul ţării importatoare precizează pe certifi catul de import, 
prezentat de persoana sau instituţia care cere autorizaţia de export, că el a aprobat 
importul acelei mărfi  pentru ca ea să fi e depusă într-un antrepozit al unei vămi. În 
asemenea cazuri, autorizaţia de export va preciza că expedierea se face în acest scop. 
Orice retragere de la antrepozitul vămii va fi  subordonată prezentării unei autorizaţii 
eliberate de autorităţile de care ţin antrepozitul și, în cazul unei expedieri în străină-
tate, această retragere va fi  asimilată unui nou export în sensul prezentei Convenţii;

d) Expedierile care sosesc pe teritoriul uneia dintre părţi sau care se fac de pe acest 
teritoriu, fără să fi  fost însoţite de o autorizaţie de export, vor fi  reţinute de autorită-
ţile competente;

e) O parte nu va autoriza trecerea în tranzit pe teritoriul ei, în direcţia unei alte 
ţări, a oricărei expedieri de asemenea substanţe, indiferent dacă marfa este sau nu 
descărcată din vehiculul care o transportă, exceptînd cazul cînd copia după autori-
zaţia de export pentru această expediere este prezentată autorităţilor competente ale 
acestei părţi.

f) Autorităţile competente ale unei ţări sau regiuni, prin care trecerea unui colet 
conţinînd asemenea substanţe este autorizată, vor adopta toate măsurile necesare 
pentru a împiedica abaterea din drum a coletului menţionat către o altă destinaţie 
decît aceea care fi gurează pe copia autorizaţiei de export atașată la colet, exceptînd 
cazul în care guvernul ţării sau regiunii prin care se efectuează expedierea ar autoriza 
această schimbare de rută. Guvernul acestei ţări sau al regiunii de tranzit va trata 
orice cerere de schimbare de rută ca și cum ar fi  vorba de un export din ţara sau 
regiunea de tranzit către ţara sau regiunea noii destinaţii. Dacă se autorizează schim-
barea de rută, dispoziţiile de la alin. e) al paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, 
între ţara sau regiunea de tranzit și ţara sau regiunea de unde marfa a fost exportată 
de la început;

g) Nici o expediere de asemenea substanţe în tranzit sau depusă la un antrepozit 
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al unei vămi nu va putea fi  supusă vreunei tratări de natură să modifi ce caracte-
rul substanţelor. Ambalajul nu poate fi  modifi cat fără consimţămîntul autorităţilor 
competente.

h) Dispoziţiile alin. e) - g) referitoare la tranzitul acestor substanţe prin teritoriul 
uneia dintre părţi nu sunt aplicabile dacă marfa este transportată pe calea aerului, 
cu condiţia ca aeronava să nu aterizeze în ţara sau regiunea de tranzit. Dacă aeronava 
aterizează în această ţară sau regiune, aceste dispoziţii se vor aplica în măsura în care 
o impun împrejurările.

i) Prevederile prezentului paragraf nu vor aduce atingere prevederilor conţinute 
în orice acord internaţional care ar limita controlul exercitat de oricare dintre părţi 
asupra acestor substanţe în tranzit.

Articolul 13

Interzicerea şi restricţii aplicate exportului şi importului
1. Orice parte poate notifi ca tuturor celorlalte părţi, prin intermediul Sec-

retariatului General, că ea interzice importul, în ţara sa sau într-una din regiunile 
sale, a uneia sau mai multor substanţe din tabelele II, III sau IV specifi cate în notifi -
carea sa. În această notifi care, partea va indica numele sub care substanţa fi gurează 
în tabelele II, III sau IV.

2. Dacă una dintre părţi a primit o notifi care de interdicţie, așa cum se prevede în 
paragraful 1, ea va lua măsurile necesare pentru ca nici una dintre substanţele speci-
fi cate în notifi carea menţionată să nu fi e exportată în ţara sau în una dintre regiunile 
părţii care a făcut notifi carea.

3. Contrar dispoziţiilor paragrafelor precedente, orice parte care a făcut notifi care 
conform paragrafului 1 poate, eliberînd în fi ecare caz un permis special de import, 
să autorizeze importul cantităţilor determinate de substanţele în cauză sau din pre-
paratele care le conţin.

Autoritatea ţării importatoare care va elibera permisul special de import îi va 
adresa în 2 exemplare, care vor purta numele și adresa importatorului, autorităţii 
competente a ţării sau regiunii exportatoare care va putea, în acest caz, să autorizeze 
exportatorul să efectueze expedierea. Aceasta va fi  însoţită de un exemplar al per-
misului special de import, vizat regulamentar de autoritatea competentă a ţării sau 
regiunii exportatoare.

Articolul 14

Dispoziţii speciale cu privire la transportul substanţelor psihotrope în truse 
de prim ajutor pe vase, aeronave sau alte mijloace de transport public care 

circulă pe trasee internaţionale
1. Transportul internaţional pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport pu-

blic internaţional, ca trenuri și autocare internaţionale, al unor cantităţi limitate de 
substanţe din tabelele II, III și IV, susceptibile să fi e necesare în cursul călătoriei 
pentru acordarea de prim ajutor și pentru cazurile de urgenţă, nu va fi  considerat ca 
export, import sau tranzit în sensul prezentei Convenţii.

2. Se vor lua măsuri de precauţie adecvate de către ţara de înmatriculare pentru a 
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împiedica utilizarea abuzivă a substanţelor menţionate la paragraful 1 sau deturna-
rea lor în scopuri ilicite.

Comisia va recomanda aceste precauţii după ce se va consulta cu organizaţiile 
internaţionale competente.

3. Substanţele transportate pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport pu-
blic internaţional, ca trenuri și autocare internaţionale, conform prevederilor para-
grafului 1, vor fi  supuse legilor, reglementărilor, permiselor și autorizaţiilor ţării de 
înmatriculare, fără a prejudicia dreptul autorităţilor locale competente de a proceda 
la verifi cări, inspecţii și alte operaţiuni de control la bordul acestor mijloace de trans-
port. Administrarea acestor substanţe, în caz de urgenţă, nu se va considera că ar 
contraveni dispoziţiilor paragrafului 1 din art. 9.

Articolul 15

Inspecţia
Părţile vor institui un sistem de inspectare a fabricanţilor, exportatorilor, importa-

torilor și distribuitorilor cu ridicata și cu amănuntul a substanţelor psihotrope, pre-
cum și a instituţiilor medicale și știinţifi ce care folosesc asemenea substanţe. Părţile 
vor organiza inspectarea localurilor, stocurilor și înregistrărilor atît de frecvent pe cît 
o vor considera necesară.

Articolul 16

Informaţii ce trebuie furnizate de către părţi
1. Părţile vor furniza Secretarului General informaţiile pe care Comisia le poate cere 

ca fi ind necesare pentru exercitarea funcţiilor ei și, în special, un raport anual consacrat 
aplicării Convenţiei pe teritoriile lor, care să conţină informaţii privitoare la:

a) modifi cările importante aduse legilor și reglementărilor referitoare la substan-
ţele psihotrope; și

b) faptele deosebit de semnifi cative care se vor fi  produs pe teritoriile lor în materie 
de abuz și trafi c ilicit de substanţe psihotrope.

2. Părţile vor comunica, pe de altă parte, Secretarului General, numele și adresele 
autorităţilor guvernamentale menţionate la alin. f) al art. 7, la art. 12 și la paragraful 
3 al art. 13. Secretarul General va difuza aceste informaţii tuturor părţilor.

3. Părţile vor adresa Secretarului General, în cel mai scurt timp posibil, un raport 
asupra cazurilor de trafi c ilicit de substanţe psihotrope și de confi scare a substanţelor 
făcînd obiectul acestui trafi c ilicit, atunci cînd aceste cazuri li se vor părea importante 
datorită:

a) noilor tendinţe puse în evidenţă;
b) cantităţilor în cauză;
c) informaţiilor asupra surselor de aprovizionare; sau
d) metodelor folosite de către trafi canţii iliciţi.
Copii după raport vor fi  comunicate conform alin. b) al art. 21.
4. Părţile vor furniza Organului rapoarte statistice anuale, utilizînd în acest scop 

formularele stabilite de către Organ. Aceste rapoarte se vor referi:
a) în ce privește fi ecare dintre substanţele tabelelor I și II - lacantităţile fabricate, 
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exportate la destinaţie și importate din fi ecare ţară sau regiune, precum și la stocurile 
deţinute de către fabricanţi;

b) în ce privește fi ecare dintre substanţele tabelelor III și IV - la cantităţile fabri-
cate, precum și la cantităţile totale importate și exportate;

c) în ce privește fi ecare dintre substanţele tabelelor II și III - la cantităţile folosite 
pentru fabricarea preparatelor exceptate; și 

d) în ce privește fi ecare dintre substanţele incluse pe un tabel, altul decît tabelul I, 
- la cantităţile utilizate în scopuri industriale, conform dispoziţiilor alin. b) al art. 4.

Cantităţile fabricate, care sunt prevăzute la alin. a) și b) din prezentul paragraf, nu 
cuprind cantităţile de preparate fabricate.

5. Orice parte va furniza Organului, la cererea acestuia, informaţii statistice su-
plimentare referitoare la perioade viitoare în ce privește cantităţile unei substanţe sau 
ale alteia din tabelele III și IV, exportate în fi ecare ţară sau regiune și importate din 
fi ecare ţară sau regiune. Această parte va putea cere Organului să dea un caracter 
confi denţial, atît cererii sale de a i se furniza informaţii, cît și informaţiilor furnizate 
în baza prezentului paragraf.

6. Părţile vor furniza informaţiile menţionate la paragrafele 1 și 4 în modul și la 
data pe care le va fi xa Comisia sau Organul.

Articolul 17

Funcţiile Comisiei
1. Comisia poate examina toate problemele care se referă la scopurile prezentei 

Convenţii și la aplicarea prevederilor sale și să facă recomandări în acest scop.
2. Hotărîrile Comisiei prevăzute la art. 2 și art. 3 vor fi  adoptate cu majoritatea a 

2/3 din membrii Comisiei.
Articolul 18

Rapoartele Organului
1. Organul întocmește rapoarte anuale privind activitatea sa, în care va face o 

analiză a informaţiilor statistice de care el dispune și, în cazurile necesare, o expune-
re a explicaţiilor pe care guvernele au putut să le furnizeze sau au fost cerute să le fur-
nizeze, precum și orice observaţii și recomandări pe care Organul le poate furniza.

Organul poate, de asemenea, să facă orice alt raport suplimentar pe care l-ar con-
sidera necesar. Rapoartele sunt prezentate Consiliului prin intermediul Comisiei, 
care poate formula observaţiile pe care ea le consideră oportune.

2. Rapoartele Organului sunt comunicate părţilor și publicate ulterior de către 
Secretarul General. Părţile autorizează libera distribuire a acestor rapoarte.

Articolul 19

Măsuri ce trebuie adoptate de către Organ spre a asigura executarea 
prevederilor Convenţiei

1. a) Dacă, după examinarea informaţiilor adresate Organului de către un guvern 
sau a informaţiilor comunicate de organele O.N.U., Organul are temeiuri să creadă 
că scopurile prezentei Convenţii sunt grav compromise prin faptul că o ţară sau o 
regiune nu aplică dispoziţiile sale, Organul are dreptul să ceară explicaţii guvernului 
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ţării sau regiunii interesate. Sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenţia 
părţilor, Consiliului și Comisiei privind problema prevăzută la alin. c), Organul va 
considera drept confi denţială orice cerere de informaţii sau explicaţii furnizate de un 
guvern în conformitate cu prezentul alineat.

b) După ce a acţionat conform alin. a), Organul poate, dacă consideră necesar să o 
facă, să ceară guvernului interesat să ia măsurile de remediere care, datorită împreju-
rărilor, pot părea necesare spre a asigura executarea prevederilor prezentei Convenţii.

c) Dacă Organul constată că guvernul interesat nu a dat explicaţii satisfăcătoare, 
atunci cînd i s-a cerut să facă acest lucru conform alin. a), sau a neglijat să adopte o 
măsură de remediere care i s-a cerut să o ia conform alin. b), el poate atrage atenţia 
părţilor, Consiliului și Comisiei în această privinţă.

2. Atunci cînd atrage atenţia părţilor, Consiliului și Comisiei asupra unei pro-
bleme conform alin. c) al paragrafului 1, organul poate, dacă consideră necesară o 
asemenea măsură, să recomande părţilor să sisteze exportul substanţelor psihotrope 
în ţara sau regiunea interesată sau importul substanţelor psihotrope provenite din 
această ţară sau această regiune, sau atît exportul cît și importul, fi e pentru o peri-
oadă determinată, fi e pînă ce situaţia în această ţară sau regiune se va reglementa. 
Statul interesat are dreptul să aducă problema în faţa Consiliului.

3. Organul are dreptul să publice un raport privind orice problemă prevăzută 
în dispoziţiile prezentului articol și să-l comunice Consiliului, care îl va transmite 
tuturor părţilor. Dacă Organul publică în acest raport o hotărîre adoptată în baza 
prezentului articol sau a informaţiilor privitoare la această hotărîre, el trebuie, de 
asemenea, să publice părerea guvernului interesat, dacă acesta o va cere.

4. În cazurile în care o hotărîre a Organului, publicată în conformitate cu pre-
zentul articol, nu a fost adoptată în unanimitate, trebuie să fi e expusă și părerea 
minorităţii.

5. Orice stat va fi  invitat să fi e reprezentat la ședinţele Organului, în cursul cărora 
se examinează o problemă care îl interesează în mod direct, conform prevederilor 
prezentului articol.

6. Hotărîrile Organului luate în conformitate cu prezentul articol trebuie adopta-
te cu majoritatea a 2/3 din numărul total al membrilor Organului.

7. Prevederile paragrafelor precedente se vor aplica, de asemenea, atunci cînd 
Organul are temeiuri să creadă că scopurile Convenţiei de faţă ar putea fi  grav com-
promise în urma unei hotărîri luate de una dintre părţi, în baza dispoziţiilor para-
grafului 7 al art. 2.

Articolul 20
Măsuri împotriva abuzului de substanţe psihotrope

1. Părţile vor lua toate măsurile susceptibile să prevină abuzul desubstanţe psi-
hotrope și să asigure depistarea promptă, precum și tratamentul, educaţia, perioada 
postcură, readaptarea și reintegrarea socială a persoanelor interesate; ele își vor coor-
dona eforturile în acest scop.

2. Părţile vor favoriza, pe cît posibil, formarea unui personal pentru a asigura 
tratamentul, perioada postcură, readaptarea și reintegrarea socială a persoanelor care 
abuzează de substanţe psihotrope.
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3. Părţile vor ajuta persoanele care au nevoie în exercitarea profesiei lor de a dob-
îndi cunoștinţe referitoare la problemele puse de abuzul de substanţe psihotrope și de 
prevenirea lui și vor difuza, de asemenea, aceste cunoștinţe în rîndul marelui public, 
dacă există temeri justifi cate că abuzul de aceste substanţe ar putea să se răspîndească 
foarte mult.

Articolul 21

Lupta împotriva trafi cului ilicit de substanţe psihotrope
Ţinînd seama de regimul lor constituţional, juridic și administrativ, părţile:
a) vor asigura pe plan naţional coordonarea acţiunii preventive și represive împo-

triva trafi cului ilicit; în acest scop, ele vor putea să desemneze un serviciu adecvat, 
însărcinat cu această coordonare;

b) se vor ajuta reciproc în lupta împotriva trafi cului ilicit de substanţe psihotrope 
și, în special, vor transmite celorlalte părţi direct interesate, pe cale diplomatică sau 
prin intermediul autorităţilor competente pe care le vor desemna în acest scop, cîte o 
copie din fi ecare raport pe care îl vor fi  adresat Secretarului General în baza art. 16, 
în urma descoperirii unui caz de trafi c ilicit sau în urma unei confi scări;

c) vor colabora strîns între ele, precum și cu organizaţiile internaţionale competente 
din care fac parte, în scopul ducerii unei lupte coordonate împotriva trafi cului ilicit;

d) vor veghea la realizarea rapidă a colaborării internaţionale a serviciilor adecva-
te; și

e) se vor asigura ca, atunci cînd documentele de procedură sunt transmise între 
ţări pentru iniţierea unei acţiuni în justiţie, transmiterea să fi e efectuată pe căi rapide 
la adresa instanţelor desemnate de către părţi; această prevedere nu încalcă dreptul 
părţilor de a cere ca documentele de procedură să le fi e expediate pe cale diplomatică.

Articolul 22

Dispoziţii cu caracter penal
1. a) Sub rezerva prevederilor sale constituţionale, fi ecare parte va considera drept 

infracţiune pasibilă de pedeapsă orice act comis intenţionat care contravine unei legi 
sau unui regulament în executarea obligaţiilor sale ce decurg din prezenta Convenţie 
și va lua măsurile necesare pentru ca infracţiunile grave să fi e sancţionate, de exem-
plu, cu închisoare sau orice altă pedeapsă privativă de libertate.

b) Contrar dispoziţiilor cuprinse în alineatul precedent, atunci cînd persoanele 
care utilizează în mod abuziv substanţe psihotrope vor fi  săvîrșit aceste infracţiuni, 
părţile vor putea - în loc de a le condamna sau de a aplica o sancţiune penală împo-
triva lor sau ca un complement al sancţiunii penale, - să supună aceste persoane unor 
măsuri de tratament, de educare, de postcură, de readaptare și de reintegrare socială, 
conform prevederilor paragrafului 1 al art. 20.

2. Sub rezerva prevederilor constituţionale, ale sistemului juridic și ale legislaţiei 
naţionale ale fi ecărei părţi:

a) i) dacă o serie de acţiuni care sunt legate între ele și constituie infracţiuni în 
virtutea paragrafului 1 de mai sus au fost comise în ţări diferite, fi ecare dintre aceste 
acţiuni va fi  considerată ca o infracţiune distinctă;
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ii) participarea internaţională la vreuna dintre infracţiunile menţionate mai sus, 
asocierea sau înţelegerea în vederea săvîrșirii sau tentativei de a comite asemenea 
infracţiuni, precum și actele pregătitoare și operaţiunile fi nanciare executate inten-
ţionat în legătură cu infracţiunile menţionate în prezentul articol, vor constitui in-
fracţiuni pasibile de pedepsele prevăzute la paragraful 1.

iii) condamnările pronunţate în străinătate pentru aceste infracţiuni vor fi  luate 
în consideraţie pentru a stabili cazurile de recidivă; și

iv) infracţiunile grave menţionate mai sus, indiferent dacă au fost comise de către 
cetăţeni ai ţării sau străini, vor fi  urmărite de partea pe teritoriul căreia a fost comisă 
infracţiunea sau de către partea pe teritoriul căreia se afl ă delincventul, dacă extră-
darea nu este compatibilă cu legislaţia părţii căreia i-a fost adresată cererea și dacă 
infractorul a fost deja urmărit și judecat.

b) Este de dorit ca infracţiunile menţionate la paragraful 1 și în partea a II-a a alin. a) 
din paragraful 2 să fi e considerate drept cazuri de extrădare în cadrul oricărui tratat de 
extrădare încheiat sau care urmează să se încheie între părţi și să fi e recunoscute drept 
cazuri de extrădare între ele de către părţile care nu subordonează extrădarea existenţei 
unui tratat sau reciprocităţi, înţelegîndu-se, totuși, că extrădarea va fi  acordată conform 
legislaţiei părţii căreia i s-a adresat cererea de extrădare și că numita parte va avea drep-
tul să refuze de a proceda la arestarea infractorului și să refuze să acorde extrădarea lui, 
dacă autorităţile competente consideră că infracţiunea nu este sufi cient de gravă.

3. Orice substanţă psihotropă, orice altă substanţă și orice material utilizat sau 
care se intenţionează a fi  utilizat pentru a săvîrși oricare din infracţiunile prevăzute 
la paragrafele 1 și 2 vor putea să fi e sechestrate și confi scate.

4. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere legislaţiei naţionale a 
uneia dintre părţi în materie de competenţă.

5. Nici o prevedere a prezentului articol nu va încălca principiul potrivit căruia 
infracţiunile la care el se referă vor fi  defi nite, urmărite și pedepsite conform legisla-
ţiei naţionale a fi ecărei părţi.

Articolul 23

Aplicarea unor măsuri de control mai severe decît cele impuse prin Convenţie
Părţile vor putea adopta măsuri de control mai stricte și mai severe decît cele 

prevăzute în prezenta Convenţie, dacă ele vor considera aceasta oportun sau necesar 
pentru ocrotirea sănătăţii și în interes public.

Articolul 24

Cheltuielile organelor internaţionale care decurg din administrarea 
dispoziţiilor Convenţiei

Cheltuielile Comisiei și ale organului pentru îndeplinirea funcţiilor lor respec-
tive în baza prezentei Convenţii vor fi  în sarcina Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 
condiţiile pe care le va stabili Adunarea Generală. Părţile care nu sînt membre ale 
O.N.U. vor contribui la aceste cheltuieli, Adunarea Generală urmînd să analizeze 
periodic, după consultări cu guvernele acestor părţi, suma contribuţiilor pe care ea 
o va considera drept echitabilă.
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Articolul 25

Procedura de admitere, semnare, ratifi care şi aderare
1. Statele membre ale O.N.U., statele nemembre ale O.N.U., care sunt membre 

ale unei instituţii specializate a O.N.U. sau a Agenţiei Internaţionale pentru Energie 
Atomică sau care sunt părţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, precum și 
orice alt stat invitat de Consiliu, pot deveni părţi la prezenta Convenţie:

a) semnînd-o; sau
b) ratifi cînd-o, după ce a fost semnată sub rezerva ratifi cării; sau
c) aderînd la aceasta.
2. Prezenta Convenţie va fi  deschisă pentru semnare pînă la 1 ianuarie 1972 in-

clusiv. După aceea se va putea adera la aceasta.
3. Instrumentele de ratifi care sau aderare vor fi  depuse la Secretarul General.

Articolul 26

Intrarea în vigoare
1. Convenţia de faţă va intra în vigoare la 90 de zile după ce 40 de state menţiona-

te în paragraful 1 al art. 25 o vor fi  semnat-o fără să facă vreo rezervă în ce privește 
ratifi carea sau vor fi  depuse instrumentele de ratifi care sau de aderare.

2. Pentru oricare alt stat care semnează fără rezerva ratifi cării sau care depune in-
strumentele de ratifi care sau de aderare după data ultimei semnături sau a ultimei 
depuneri menţionate la paragraful precedent, prezenta Convenţie va intra în vigoare 
la 90 de zile de la data semnării ei sau depunerii instrumentelor de ratifi care sau de 
aderare.

Articolul 27

Aplicarea teritorială
Prezenta Convenţie se va aplica tuturor teritoriilor nemetropolitane pe care una 

dintre părţi le reprezintă pe plan internaţional, exceptînd cazul în care consimţămîn-
tul prealabil al unui teritoriu oarecare este necesar, fi e în baza Constituţiei părţii sau 
a teritoriului interesat,fi e în baza cutumelor. În acest caz, partea se va strădui să obţi-
nă, într-un timp cît mai scurt, consimţămîntul teritoriului care este necesar și, atunci 
cînd acest consimţămînt va fi  obţinut, ea va notifi ca acest lucru Secretarului General. 
Prezenta convenţie se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate prin notifi carea 
menţionată, începînd de la data primirii acesteia din urmă de către Secretarul General. 
În cazurile în care consimţămîntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu este ne-
cesar, partea interesată va declara, în momentul semnării, ratifi cării sau aderării, cărui 
teritoriu sau căror teritorii nemetropolitane li se aplică prezenta Convenţie.

Articolul 28

Regiuni defi nite în scopurile prezentei Convenţii
1. Oricare dintre părţi poate notifi ca Secretarului General că în scopurile prezen-

tei Convenţii teritoriul ei este divizat în două sau mai multe regiuni sau că două sau 
mai multe dintre regiunile ei sunt grupate în una singură.
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2. Două sau mai multe părţi pot notifi ca Secretarului General că, în urma in-
stituirii unei uniuni vamale între ele, aceste părţi constituie o regiune în scopurile 
prezentei Convenţii.

3. Orice notifi care făcută în baza paragrafului 1 sau 2 va intra în vigoare la 1 
ianuarie al anului care va urma aceluia în care notifi carea a fost făcută.

Articolul 29

Denunţarea
1. La expirarea unei perioade de 2 ani începînd de la data intrării în vigoare a pre-

zentei Convenţii, oricare parte va putea, în numele său sau în numele unui teritoriu 
pe care ea îl reprezintă pe plan internaţional și care și-a retras consimţămîntul dat în 
virtutea art. 27, să denunţe prezenta Convenţie, depunînd în acest scop instrumen-
tul necesar la Secretariatul General.

2. Dacă Secretarul General primește denunţarea înaintea datei de 1 iulie sau la 
această dată, ea va intra în vigoare la 1 ianuarie a anului următor; dacă denunţarea 
este primită după 1 iulie ea va intra în vigoare ca și cum ar fi  fost primită în anul 
următor înainte de 1 iulie sau la această dată.

3. Convenţia de faţă va expira dacă, în urma denunţărilor notifi cate conform pre-
vederilor paragrafelor 1 și 2, condiţiile intrării sale în vigoare prevăzute la paragraful 
1 al art. 26 încetează de a mai fi  respectate.

Articolul 30

Amendamente
1. Oricare dintre părţi poate propune un amendament la prezenta Convenţie. Textul 

acestui amendament sau cauzele care l-au motivat vor fi  comunicate Secretarului 
General, care le va difuza părţilor și Consiliului. Consiliul va putea hotărî fi e:

a) să convoace o conferinţă, conform paragrafului 4 al art. 62 din Carta O.N.U., 
în vederea studierii amendamentului propus;

b) să întrebe părţile dacă acceptă amendamentul propus și să le roage să prezinte 
eventual Consiliului observaţiile lor cu privire la această propunere.

2. Dacă un proiect de amendament difuzat conform alin. b) al paragrafului 1 nu 
a fost respins de nici una dintre părţi în decursul celor 18 luni care urmează comu-
nicării sale, el va intra imediat în vigoare. Dacă totuși el va fi  respins de una dintre 
părţi, Consiliul va putea hotărî, ţinînd seama de observaţiile părţilor, dacă este cazul 
să se convoace o conferinţă însărcinată cu studierea amendamentului amintit.

Articolul 31

Diferende
1. Dacă între două sau mai multe părţi se naște un diferend privitor la interpre-

tarea sau aplicarea prezentei Convenţii, părţile amintite se vor consulta în vederea 
reglementării acestui diferend pe cale de negocieri, anchetă, mediere, conciliere, ar-
bitraj, recurs la organisme regionale, pe cale judiciară sau prin alte mijloace pașnice 
pe care le vor alege.

2. Orice diferend de acest fel care nu va fi  reglementat prin mijloacele prevăzute la 



186

paragraful 1 va fi  supus, la cererea uneia dintre părţile în litigiu, Curţii Internaţionale 
de Justiţie.

Articolul 32

Rezerve
1. Nici o rezervă nu este permisă în afara celor făcute conform paragrafelor 2, 3 

și 4 ale prezentului articol.
2. Orice stat poate, în momentul semnării, ratifi cării sau aderării, să facă rezerve 

în legătură cu următoarele prevederi din prezenta Convenţie:
a) art. 19 paragrafele 1 și 2;
b) art. 27; și
c) art. 31.
3. Orice stat care dorește să devină parte la Convenţie, dar carevrea să fi e autorizat 

să facă rezerve, altele decît cele care sunt enumerate în paragrafele 2 și 4, poate anun-
ţa Secretarul General despre această intenţie, cu condiţia ca la expirarea celor 12 luni 
de la data comunicării rezervei în chestiune de către Secretarul General, o treime din 
statele care au semnat fără rezerva ratifi cării sau au ratifi cat Convenţia sau au aderat 
la ea înainte de expirarea perioadei amintite - să nu fi  ridicat obiecţiuni împotriva ei - 
rezerva va fi  considerată drept autorizată, înţelegîndu-se însă că statele care au ridicat 
obiecţii împotriva acestei rezerve nu vor să-și asume faţă de statul care a formulat-o 
acea obligaţie juridică ce decurge din prezenta Convenţie, la care se referă rezerva.

4. Oricare stat pe teritoriul căruia cresc în stare sălbatică plante conţinînd sub-
stanţe incluse în tabelul I, folosite în mod tradiţional de anumite grupuri restrînse 
bine determinate, cu prilejul ceremoniilor magice sau religioase, poate, în momentul 
semnării, ratifi cării sau a aderării, să facă rezerve cu privire la aceste plante în legă-
tură cu prevederile art. 7, exceptînd prevederile referitoare la comerţul internaţional.

5. Statul care a făcut rezerve va putea, în orice moment, printr-o notifi care scrisă 
adresată Secretarului General, să retragă în întregime sau parţial rezervele sale.

Articolul 33

Notifi cări
Secretarul General va notifi ca tuturor statelor menţionate la paragraful 1 al art. 25:
a) semnăturile, ratifi cările sau aderările, conform art. 25;
b) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare, conform art. 26;
c) denunţările, conform art. 29; și
d) declaraţiile și notifi cările, conform art. 27, 28, 30 și 32.
Drept care, subsemnaţii, legal împuterniciţi, au semnat prezenta Convenţie în 

numele guvernelor respective.
Întocmită la Viena la 21 februarie 1971, într-un singur exemplar în limbile engle-

ză, chineză, spaniolă, franceză și rusă, cele 5 texte fi ind, în măsură egală, valabile. 
Convenţia va fi  depusă la Secretarul General al O.N.U., care va transmite copii cer-
tifi cate, conforme, tuturor statelor membre ale O.N.U. și celorlalte state prevăzute 
la paragraful 1 al art.25.
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LISTA REVIZUITĂ ÎN FUNCŢIE DE TOATE AMENDAMENTELE ADUSE DE 

COMISIA STUPEFIANTELOR PÎNĂ LA 1 IULIE 1993

L I S T A

cu substanţele ce fi gurează în tabelul I

Nr. 
crt.

D.C.I. Alte 
denumiri 

uzuale

Denumire chimică

1. Brolamfetamina DOB (+)-4-2, 5-bromo-2, 5-dime-toxi-alfa-metil-
fenetilamină

2. Catinona (-)-(S)-2-amino-propio-fenonă
3. DET 3-[2-(dietilamino) etil]indol
4. DMA (±)-2, 5-dimetoxi-alfa-metil- fenetilamină
5. DMHP 3-(1, 2-dimetilheptil.)-7, 8, 9, 10 

-tetrahidro-6, 6, 9 - trimetil-6H-dibenzo[b, 
d]- piran-1-ol

6. DMT 3-[2-(dimetilamino) etil]indol
7. DOET (±)-4-etil-2, 5-dimetoxi-alfa- fenetilamină
8. Eticiclidina PCE N-etil-1-fenilciclo-hexilamină
9. (+)-Lisergio LSD, LSD-25 9, 10-didehidro-N, 

N-dietil- 6-metilergolină-8beta- carboxamidă
10. Tenamfetamina MDA alfa-metil-3, 4- (metilenedioxi) fenetilamină
11. mescalină 3, 4, 5-trimetoxifenetilamină
12. MMDA 2-metoxi-alfa-metil-4, 5- (metilenedioxi) 

fenetilamină
13. parahexil 3-hexil-7, 8, 9, 10-tetrahidro- 6, 6, 9-trimetil-

6H-dibenzo [b, d]piran-1-ol
14. PMA p-metoxi-alfa- metilfenetilamină
15. psilocină 3-[2-(dimetilamino) etil] indol-4-ol
16. Psilocibina 3-[2-(dimetilamino) etil]indol- 4-il 

dihidrogen-fosfat
17. Roliciclidina PHP, PCPY 1-(1-fenilciclohexil) pirolidină
18. STP, DOM 2, 5-dimetoxi-alfa, 4-dimetil fenetilamină
19. MDMA (±)-N, alfa-dimetil-3, 4-(metil- enedioxi) 

fenetilamină
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  Sărurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte săruri posibile. 

20. Tenociclidine TCP 1-[1-(2-tieni)ciclohexil] piperidină 
tetrahidrocanabiol cu următorii izomeri 
și alte variante stereochimice 7, 8, 9, 10- 
tertahidro-6, 6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-
dibenzo [b, d]- piran-1-ol (9R, 
10aR)-8, 9, 10, 10a-tetrahidro -6, 6, 
9-trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b, d] 
-piran-1-ol (6aR. 9R, 10aR) -6a, 9, 10, 
10a-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil -3-pentil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 10, 
10a-tetrahidro-6,
 6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-dibenzo[b, 
d] piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 
10a-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-
dibenzo[b, d] piran-1-ol 6a, 7, 8, 9-tetrahidro 
-6, 6, 9-trimetil -3-pentil-6H- dibenzo[b, 
d]piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 9, 10, 
10a-hexahidro-6, 6-dimetil- 9-metilen-3-
pentil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol

21. tetrahidrocanabiol cu următorii izomeri și alte 
variante stereochimice 7, 8, 9, 10- tertahidro-6, 
6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-dibenzo [b, d]- 
piran-1-ol (9R, 10aR)-8, 9, 10, 10a-tetrahidro 
-6, 6, 9-trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b, 
d] -piran-1-ol (6aR. 9R, 10aR) -6a, 9, 10, 
10a-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil -3-pentil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 10, 
10a-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-
dibenzo[b, d] piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 
10a-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil- 3-pentil-6H-
dibenzo[b, d] piran-1-ol 6a, 7, 8, 9-tetrahidro 
-6, 6, 9-trimetil -3-pentil-6H- dibenzo[b, 
d]piran-1-ol (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 9, 10, 
10a-hexahidro-6, 6-dimetil- 9-metilen-3-
pentil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol

22. TMA (±)-3, 4, 5-trimetoxi-alfa- metilfenetilamină
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L I S T A

cu substanţele ce fi gurează în tabelul II

L I S T A

cu substanţele ce fi gurează în tabelul III

Nr. 
crt.

D.C.I. Alte denumiri uzuale Denumire chimică

1. Amfetamina amfetamină (±)-alfa-metilfenetilamină
2. Dexamfetamina dexamfetamină (+)-alfa-metilfenetilamină
3. Fenetrilină 7-[2-[(alfa-metilfenetil) amino] 

etil] teofi lină
4. Levamfetamina levamfetamină (-)-(R)-alfa-metilfenetilamină
5. levometamfetamină (-)-N, alfa-dimetilfenetilamină
6. Mecloqualon 2-metil-3-0-tolil- 4(3H)-

chinazolinonă
7. Metamfetamina metamfetamină alfa-fenil-2-piperidil- acetat de 

metil
8. Metamfetamina 

racemica
metamfetamină racemică (±)-N, -dimetilfenetilamină

9. Metaqualon 2-metol-3-0-tolil- 4(3H)-
chinazolinonă

10. Metilfenidat alfa-fenil-2-piperidil-acetat de 
metil

11. Fenciclidina PCP 1-(1-fenilciclohexil) piperidină
12. Fenmetrazina 3-metil-2-fenilmorfolină
13. Secobarbital acid 5-alil-5-(1-metil- butil) 

barbituric
  Sărurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte săruri posibile. 

  Sărurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte săruri posibile. 

Nr. 
crt.

D.C.I. Alte denumiri uzuale Denumire chimică

1. Amobarbital acid 5-etil-5-izopentil barbituric
2. Butalbital acid 5-alil-5-izobutil- barbituric
3. Cătina (+)-norpseudo-efedrină (+)-(R)-alfa-[(R)-1-aminoetil]benzil-

alcool
4. Ciclobarbital acid 5-(1-ciclohexen- 1-il)-5-

etilbarbituric
5. Glutetimida 2-etil-2-fenilglutarimidă
6. Pentazocina (2R*,6R*,11R*)-1, 2, 3, 4, 5, 

6-hexahidro-6, 11-dimetil-3(-3- 
metil-2-butenil)-2,6- metano-3-
benzazocin-8-01

7. Pentobarbital acid 5-etil-5-(1-metil- butil) 
barbituric



190

L I S T A

cu substanţele ce fi gurează în tabelul III

Nr. 
crt.

D.C.I. Alte denumiri 
uzuale

Denumire chimică

1. Alobarbital acid 5,5-dialilbarbituric
2. Alprazolam 8-clor-1-metil-6-fenil- 4H-s-triazolo 

[4,3-a][1,4] benzodiazepine
3. Amfrepramona 2-(dietilamino) propiofenonă
4. Barbital acid 5,5-dietilbarbituric
5. Benfetamina benzfetamină N-benzil-N, alfa- dimetilfenetilamină
6. Bromazepam 7-brom-1,3-dihidro-5- (2-piridil)-

2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
7. Butobarbital acid 5-butil-5- etilbarbituric
8. Camazepam dimetilcarbamat ester de 7-clor-1,3-

dihidro-3- hidroxi-1-metil-5-fenil- 
2H-1,4-benzodiazepin- 2-onă

9. Clordiazepoxid 7-clor-2-(metilamino)-5- fenil-3H-1,4-
benzodiaze- pin-4-oxid

10. Clobazam 7-clor-1-metil-5-fenil-1-1,5-
benzodiazepin-2,4 (3H, 5H)-dionă

11. Clonazepam 5-(0-clorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-
2H-1,4-benzodiazepin-2-onă

12. Clorazepat acid 7-clor-2,3-dihidro-2-oxo-5-fenil-
1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxilic

13. Clotiazepam 5-(0-clorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-
metil-2H-tien [2,3-e]-1,4-diazepin-2-
onă

14. Cloxazolam 10-clor-11b-(0-clorfenil-2, 3, 7, 
11b-tetrahidro-5H-oxa-[3,2-d] [1,4] 
benzodiazepin-6-onă

15. Delorazepam 7-clor-5-(0-clorfenil)- 1,3-dihidro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-onă

16. Diazepam 7-clor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-
1,4-benzodiazepin-2-onă

17. Estazolam 8-clor-6-fenil-4H-s-triazol [4,3-a] [1,4] 
benzodiazepina

18. Etclorvinol 1-clor-3-etil-1-penten-4-in-3-01
19. Etinamat carbamat de 1-etinilciclohexanol
20. Etil Lofl azepat etil 7-clor-5- (0-fl uorfenil)-2,3-dihidro-2-oxo-1H-

1,4-benzodiazepin-3-carboxilat
21. Etilamfetamină N-etilamfetamină N-etil-alfa-metilfenetilamină
22. Fencamfamina N-etil-3-fenil-2-norbornanamină
23. Fenproporex (±)-3-[(alfa-metilfenetil) amino]-

propionitril
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Nr. 
crt.

D.C.I. Alte denumiri 
uzuale

Denumire chimică

24. Fludiazepam 7-clor-5-(0-fl uorfenil)-1,3-dihidro-1-
metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă  0 
1 2 3

25. Flunitrazepam 5-(0-fl uorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-
nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă

26. Flurazepam 7-clor-1-[2-(dietilamino) etil] 
-5-(0-fl uorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-onă

27. Halazepam 7-clor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-
trifl uoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă

28. Haloxazolam 10-brom-11b-(0-fl uorfenil)-2, 3, 7, 
11b-tetrahidrooxazol-[3,2-d][1,4]
benzodiazepin -6(5H)-onă

29. Ketazolam 11-clor-8, 12b-dihidro-2,8-dimetil-
12b-fenil-4H-1,3-oxazin[3,2-d][1,4] 
benzodiazepin-4,7 (6H)-dionă

30. Lefetamina SPA (-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamină
31. Loprazolam 6-(0-clorfenil)-2,4-dihidro-2-(4-metil-1-

piperazinil) metilen-8-nitro-1H-imidazo 
[1,2-a] [1,4] benzodiazepin-1-onă

32. Lorazepam 7-clor-5-(0-clorfenil-1,3-dihidro-3-
hidroxi-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă

33. Lormetazepam 7-clor-5-(0-clorfenil) 1,3-dihidro-
3-hidroxi-1-metil-2H-1,4-
benzodiazepin-2-onă

34. Mazindol 5-(p-clorfenil)-2,5-dihidro 
-3H-imidazo [2, 1-a] izoindol-5-01

35. Medazepam 7-clor-2,3-dihidro -1-metil-5-fenil-1H 
-1,4-benzodiazepin

36. Mefenorex N-(3-clorpropil)-alfa -metil-
fenetilamină

37. Meprobamat dicarbamat de 2-metil -2-propil-1,3-
propandiol

38. Metilfenobarbital acid 5-etil-1-metil -5-fenil-barbituric
39. Metiprilon 3,3-dietil-5-metil-2,4 -piperidin-dionă
40. Nimetazepam 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-

2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
41. Nitrazepam 1,3-dihidro-7-nitro-5 -fenil-2H-1,4 

-benzodiazepin-2-onă
42. Nordazepam 7-clor-1,3-dihidro-5 -fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-onă
43. Oxazepam 7-clor-1,3-dihidro-3hidroxi-5-fenil-2H 

-1,4-benzodiazepin -2-onă



192

Nr. 
crt.

D.C.I. Alte denumiri 
uzuale

Denumire chimică

44. Oxazolam 10-clor-2, 3, 7, 11b-tetrahidro-2-
metil -11b-feniloxazol [3,2-d-] [1,4] 
benzodiazepin-6(5H) -onă

45. Fendimetrazina (+)-(2S, 3S)-3,4-dimetil 
-2-fenilmorfolină

46. Fenobarbital acid 5-etil-5-fenilbarbituric
47. Fentermina alfa, alfa-dimetilfene-tilamină
48. Pinazepam 7-clor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-

propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
49. Pipradrol alfa, alfa-difenil-2-piperidinmetanol
50. Prazepam 7-clor-1-(ciclopropimetil) 1,3-dihidro-

5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
51. Propilhexedrina N, afl a-dimetilciclohexa-netilamină
52. Pirovalerona 4'-metil-2-(1-pirolidinil) valerofenonă
53. Secbutabarbital acid 5-sec-butil-5-etilbarbituric
54. Temazepam 7-clor-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-

5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
55. Tetrazepam 7-clor-5-(1-ciclohexen-1-il)-1,3-

dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-
benzodia-zepin-2-onă

56. Triazolam 8-clor-6-(0-clorfenil)-1-metil-4H-s-
triazol[4,3-a] [1,4] benzodiazepină

57. Vinilbital acid 5-(1-metilbutil) -5-vinilbarbituric
  Sărurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte săruri posibile. 
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CONVENŢIA PENTRU REPRIMAREA ACTELOR ILICITE ÎNDREPTATE 
CONTRA SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE*

Statele părţi la prezenta convenţie,**

considerînd că actele ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile pun în pe-
ricol securitatea persoanelor și bunurilor, împiedică în mod serios exploatarea servi-
ciilor aeriene și subminează încrederea popoarelor lumii în securitatea aviaţiei civile, 

considerînd că atare acte le preocupă în mod serios,
considerînd că, în scopul de a preveni aceste acte, trebuie să se prevadă urgent 

măsuri corespunzătoare în vederea pedepsirii autorilor acestora.
au convenit asupra celor ce urmează: 

Articolul 1
1. Comite o infracţiune orice persoană care, în mod ilicit, cu intenţie: 
a) săvîrșește un act de violenţă împotriva unei persoane afl ate la bordul unei ae-

ronave în zbor, dacă acest act este de natură să pună în pericol securitatea aeronavei; 
b) distruge o aeronavă în serviciu sau n cauzează deteriorări care o fac inaptă de 

zbor ori care sunt de natură să pună în pericol securitatea în zbor; 
c) plasează sau facă să se plaseze pe o aeronavă în serviciu, prin orice mijloc, un 

dispozitiv sau substanţe apte să distrugă acea aeronavă sau să-i producă deteriorări 
care o fac inaptă de zbor ori sunt de natură să-i pună în pericol securitatea în zbor; 

d) distruge sau deteriorează instalaţii sau servicii de navigaţie aeriană sau tulbură 
funcţionarea acestora, dacă vreunul dintre aceste acte este de natură să pună în pe-
ricol securitatea aeronavelor în zbor; 

e) comunică o informaţie știind că aceasta este falsă și, prin acest fapt, pune în 
pericol securitatea unei aeronave în zbor. 

2. Comite o infracţiune și acela care: 
a) încearcă să comită una din infracţiunile prevăzute în paragraful 1 al prezentu-

lui articol; 
b) este complice al unei persoane care comite sau încearcă să comită vreuna dintre 

aceste infracţiuni. 

Articolul 2 
În sensul prezentei convenţii. 
a) o aeronavă se consideră a fi  în zbor în momentul în care, îmbarcarea fi ind ter-

minată, toate ușile exterioare au fost închise și pînă în momentul în care una dintre 
aceste uși a fost deschisă în vederea debarcării; în caz de aterizare forţată, se conside-
ră că zborul se continuă pînă cînd autoritatea competentă preia în sarcină aeronava, 
persoanele și bunurile de la bord. 

b) o aeronavă se consideră a fi  în serviciu din momentul în care personalul de la 

* Semnată la Montreal la 23 septembrie 1971.
** Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.766-XIII din 6 martie 1996. Publi-

cat în Monitorul Ofi cial Nr. 19 din 28 martie 1996. În vigoare pentru Republica Moldova din 
din 28 martie 1996. Publicată în ediţia ofi cială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 10, p. 203.
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sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor pînă la expi-
rarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde, 
în orice caz, întregul timp în care aeronava se afl ă în zbor în sensul alineatului a) din 
prezentul paragraf. 

Articolul 3 
Fiecare stat contractant se angajează să sancţioneze prin pedepse severe infracţiu-

nile prevăzute în art. 1. 

Articolul 4 
1. Prezenta convenţie nu se aplică aeronavelor folosite în scopuri militare, de vamă 

sau de poliţie. 
2. În cazurile prevăzute la art. 1 paragraful 1 alin. a), b), c) și e) prezenta convenţie 

se aplică - în ceea ce privește atît o aeronavă în zbor internaţional, cît și o aeronavă 
în zbor intern dacă: 

a) locul real sau cel prevăzut pentru decolarea sau aterizarea aeronavei se afl ă în 
afara teritoriului statului de înmatriculare a aeronavei, sau 

b) infracţiunea a fost săvîrșită pe teritoriul altui stat decît cel de înmatriculare a 
aeronavei. 

3. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 2 din prezentul articol, în cazurile 
prevăzute la articolul 1 paragraful 1, alin. a), b),’c) și e) prezenta convenţie se aplică 
și atunci cînd autorul prezumat al infracţiunii este descoperit pe teritoriul unui alt 
stat decît cel de înmatriculare a aeronavei. 

4. În ceea ce privește statele menţionate în art. 9 și în cazurile prevăzute la art. 1 
paragraful 1 alin. a), b) și c) prezenta convenţie nu se aplică dacă locurile menţionate 
în paragraful 2 alin. a) din prezentul articol se afl ă pe teritoriul unui singur stat din 
cele menţionate în art. 9, în afara cazului cînd infracţiunea ar fi  săvîrșită sau autorul 
prezumat al infracţiunii este descoperit pe teritoriul altui stat. 

5. În cazurile prevăzute la art. 1 paragraful 1 alin. d), prezenta convenţie nu se 
aplică decît dacă instalaţiile și serviciile de navigaţie aeriană sunt folosite pentru 
navigaţia internaţională. 

6. Dispoziţiile paragrafelor 2, 3, 4 și 5 din prezentul articol se aplică și în cazurile 
prevăzute în art. 1 paragraful 2. 

Articolul 5 
1. Fiecare stat contractant ia măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale, 

în scopul anchetării infracţiunilor, în următoarele cazuri: 
a) dacă infracţiunea este săvîrșită pe teritoriul acestui stat; 
b) dacă infracţiunea este săvîrșită împotrivă sau la bordul unei aeronave înmatri-

culate în acest stat; 
c) dacă aeronava la bordul căreia s-a comis infracţiunea aterizează pe teritoriul său 

și autorul prezumat al infracţiunii se afl ă încă la bord; 
d) dacă infracţiunea este săvîrșită împotriva sau la bordul unei aeronave închiriate 

fără echipaj unei persoane care are sediul principal al activităţii sale sau, în lipsă, 
reședinţa permanentă în acest stat. 
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2. Fiecare sat contractant ia, de asemenea, măsurile necesare pentru stabilirea 
competenţei sale în scopul anchetării infracţiunilor prevăzute la art. 1 paragraful 
1. alin. a), b) și c), precum și la paragraful 2 al aceluiași articol, în măsura în care 
acest paragraf privește menţionatele infracţiuni, în cazul în care autorul prezumat 
al uneia dintre acestea se găsește pe teritoriul acestui stat, iar acesta nu efectuează 
extrădarea, conform art. 8, către unul dintre statele prevăzute în paragraful 1 al 
prezentului articol. 

3. Prezenta convenţie nu înlătură competenţă penală exercitată în conformitate 
cu legile naţionale. 

Articolul 6 
1. Dacă consideră că circumstanţele o justifi că, statul contractant pe teritoriul 

căruia se găsește autorul sau autorul prezumat al infracţiunii asigură detenţia aces-
tuia sau ia orice alte măsuri necesare pentru a-i asigura prezenţa. Această detenţie 
și aceste măsuri trebuie să fi e conforme cu legislaţia acelui stat: ele nu pot fi  menţi-
nute decît pe perioada necesară începerii urmăririi penale sau a unei proceduri de 
extrădare. 

2. Acest stat procedează imediat la o anchetă preliminară în vederea stabilirii 
faptelor. 

3. Orice persoană deţinută în aplicarea prevederilor para-grafului 1 din prezentul 
articol poate comunica imediat cu cel mai apropiat reprezentant califi cat al statului 
a cărei naţionalitate o are, orice facilităţi îi sunt acordate m acest scop. 

4. Atunci cînd un stat pune o persoană m stare de detenţie în conformitate cu pre-
vederile prezentului articol, el înștiinţează imediat despre această detenţie, precum și 
despre împrejurările care o justifi că, statele menţionate la art. 5 paragraful 1,, statul a 
cărui naţionalitate o are persoana deţinută și, dacă consideră oportun, orice alte state 
interesate. Statul care procedează la ancheta preliminară prevăzută la paragraful 2 
din prezentul articol comunică neîntîrziat concluziile statelor menţionate mai sus și 
le indică dacă înţelege să-și exercite competenţa. 

Articolul 7 
Statul contractant pe teritoriul căruia este descoperit autorul prezumat al unei 

infracţiuni, în cazul cînd nu se procedează la extrădarea acestuia, supune cazul, fără 
nici o excepţie și indiferent dacă infracţiunea a fost sau nu săvîrșită pe teritoriul său, 
autorităţilor sale care au competenţa de a exercita acţiunea penală. Aceste autorităţi 
hotărăsc în aceleași condiţii ca și pentru celelalte infracţiuni, de drept comun cu 
caracter grav, potrivit legilor acestui stat. 

Articolul 8 
1. Infracţiunile sunt deplin drept socotite ca fi ind caz de extrădare în orice tratat 

de extrădare încheiat între statele contractante. Statele contractante se angajează să 
includă infracţiunile ca fi ind caz de extrădare în orice convenţie de extrădare pe care 
ar încheia-o între ele. 

2. În cazul în care un stat contractant care condiţionează extrădarea de existenţa unei 
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convenţii este sesizat cu o cerere de extrădare din partea unui alt stat contractant cu 
care nu a încheiat convenţie de extrădare, acesta are latitudinea de a considera prezenta 
convenţie ca temei juridic al extrădării în ceea ce privește infracţiunile. Extrădarea este 
supusă celorlalte condiţii prevăzute de dreptul statului căruia i-a fost adresată cererea. 

3. Statele contractante care nu condiţionează extrădarea de existenţa unei con-
venţii socotesc infracţiunea ca un caz de extrădare între ele, m condiţiile defi nite de 
dreptul statului căruia i-a fost adresată cererea. 

4. În scopul extrădării între statele contractante, se va considera că infracţiunile 
au fost comise atît la locul săvîrșirii lor, cît și pe teritoriul statelor care trebuiesc să 
stabilească competenţa lor potrivit art. 5 paragraful 1 alin. b), c) și d). 

Articolul 9 
Statele contractante care înfi inţează pentru transportul aerian organizaţii de ex-

ploatare în comun sau organisme inter-naţionale de exploatare și care exploatează 
aeronave făcînd obiectul unei înmatriculări comune sau internaţionale desemnează 
pentru fi ecare aeronavă, m funcţie de împrejurări, statul care exercită competenţa 
și care va avea atribuţiile statului de înmatriculare m sensul prezentei convenţii. Ele 
vor înștiinţa despre această desemnare Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, 
care va informa despre aceasta toate statele părţi la prezenta convenţie. 

Articolul 10 
1. Statele contractante se angajează, conform dreptului internaţional și naţional, 

să depună eforturi pentru a lua măsuri raţionale în scopul prevenirii săvîrșirii infrac-
ţiunilor prevăzute la art. 1.

2. Atunci cînd zborul unei aeronave a fost întîrziat sau întrerupt din cauza co-
miterii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 1, statul contractant pe teritoriul 
căruia se găsesc aeronava, pasagerii sau echipajul facilitează pasagerilor și echipajului 
continuarea călătoriei cît mai curînd posibil. El restituie fără întîrziere aeronava și 
încărcătura sa celor ce au dreptul să le deţină. 

Articolul 11
1. Statele contractante acordă cea mai largă asistenţă judiciară posibilă în orice 

procedură penală privind infracţiunile menţionate. În toate cazurile, legea aplicabilă 
pentru executarea unei cereri de asistenţă este aceea a statului căruia i se adresează 
cererea. 

2. Dispoziţiile paragrafului 1 din prezentul articol nu aduc atingere obligaţiilor 
decurgînd din dispoziţiile oricărei alte convenţii bilaterale sau multilaterale prin care 
se reglementează, total sau parţial, domeniul asistenţei judiciare în materie penală. 

Articolul 12 
Dacă vreunul dintre statele contractante are motive să creadă că se va comite o 

infracţiune din cele prevăzute la art. 1, el transmite, potrivit dispoziţiilor legislaţiei 
sale naţionale, toate datele utile pe care le posedă, statelor pe care le apreciază că se 
încadrează în art. 5 paragraful 1. 
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Articolul 13 
Statele contractante comunică, cît mai curînd posibil, Consiliului Organizaţiei 

Aviaţiei Civile Internaţionale, potrivit dispoziţiilor legislaţiei lor naţionale, orice in-
formaţii de care dispun privind: 

a) împrejurările săvîrșirii infracţiunilor; 
b) măsurile luate în aplicarea art. 10 paragraful 2; 
c) măsurile luate în legătură cu autorul prezumat al infracţiunii și, în special, re-

zultatul unei proceduri de extrădare sau al oricărei alte proceduri judiciare. 

Articolul 14 
1. Orice diferend între statele contractante în legătură cu interpretarea sau apli-

carea prezentei convenţii care nu poate fi  soluţionat pe cale de negocieri este supus 
arbitrajului, la cererea uneia dintre aceste state. Dacă timp de 6 luni de la data cererii 
arbitrajului părţile nu reușesc să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, 
oricare dintre ele poate să supună diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, for-
mulînd o cerere în conformitate cu statutul curţii. 

2. Fiecare stat va putea, în momentul semnării, ratifi cării sau aderării la conven-
ţie, să declare că nu se consideră legat de dispoziţiile paragrafului 1 faţă de acel stat 
contractant care a formulat o asemenea rezervă. 

3. Statul contractant care a formulat o rezervă potrivit dispoziţiilor paragrafului 
precedent va putea oricînd să renunţe la această rezervă printr-o notifi care adresată 
guvernelor depozitare. 

Articolul 15 
1. Prezenta convenţie va fi  deschisă pentru semnare la 23 septembrie 1971, la 

Montreal, de către statele participante la Conferinţa internaţională de drept aeri-
an, ţinută la Montreal la 8-23 septembrie 1971 denumită mai jos conferinţa de la 
Montreal. După 10 octombrie 1971 ea va fi  deschisă pentru semnare din partea 
tuturor statelor, la Washington, Londra și Moscova. Orice stat care nu’ a semnat 
convenţia înaintea intrării ei în vigoare potrivit paragrafului 3 din prezentul articol 
va .putea adera la aceasta oricînd. 

2. Prezenta convenţie este supusă ratifi cării statelor semnatare. Instrumentele 
de ratifi care și cele de aderare vor fi  depuse pe lîngă guvernele Statelor Unite ale 
Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, care se desemnează ca guverne depozitare. 

3. Convenţia va intra în vigoare după 30 de zile de la data depunerii instrumen-
telor de ratifi care din partea a zece state semnatare care au participat la Conferinţa 
de la Montreal. 

4 Pentru celelalte state convenţia intră în vigoare la data intrării sale în vigoare 
conform paragrafului 3 din prezentul articol după 30 de zile de la data depunerii 
instrumentului respectiv de ratifi care sau de aderare, dacă această dată este ulteri-
oară primei. 

5. Guvernele depozitare vor informa neîntîrziat toate statele care vor semna sau 
vor adera la prezenta convenţie despre data fi ecărei semnări, data depunerii fi ecărui 
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instrument de ratifi care sau de aderare, despre data intrării în vigoare a convenţiei, 
precum și despre orice alte comunicări 

6. La intrarea în vigoare convenţia va fi  înregistrată de către guvernele depozi-
tare conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Naţiunilor Unite și ale art. 83 din 
Convenţia referitoare la aviaţia civilă internaţională (Chicago 1944). 

Articolul 16 
1. Oricare dintre statele contractante poate să denunţe prezenta convenţie printr-o 

notifi care scrisă adresată guvernelor depozitare. 
2. Denunţarea va avea efect după 6 luni de la data la care notifi carea va fi  primită 

de guvernele depozitare. 
Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, legal autorizaţi, au semnat prezenta 

convenţie. 
Încheiată la Montreal la douăzeci și trei septembrie anul o mie nouă sute șaptezeci 

și unu, în trei exemplare originale, cuprinzînd fi ecare patru texte autentice, redactate 
în limba franceză, engleză, spaniolă și rusă.
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CONVENŢIA PRIVIND ASISTENŢA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ 
PENTRU PREVENIREA, INVESTIGAREA ŞI REPRIMAREA 

INFRACŢIUNILOR VAMALE*

PREAMBUL**

Părţile Contractante la prezenta Convenţie, alcătuită sub auspiciile Consiliului de 
Cooperare Vamală,

Luînd în considerare că infracţiunile la legislaţia vamală prejudiciază interesele 
economice, sociale și fi scale, ca și interesele legitime ale comerţului.

Avînd în vedere că acţiunile împotriva infracţiunilor pot fi  mai efi ciente prin 
cooperarea între administraţiile vamale și că această cooperare este unul dintre sco-
purile Convenţiei pentru înfi inţarea unui Consiliu de Cooperare Vamală,

Au convenit următoarele:

Capitolul I

Defi niţii

Articolul 1
În sensul prezentei Convenţii
(a) termenul “legislaţie vamală” înseamnă toate prevederile statutare și reglemen-

tările aplicate sau gestionate de către administraţiile vamale referitoare la importul, 
exportul sau tranzitul mărfurilor;

(c) termenul “Infracţiune vamală” înseamnă orice încălcare, sau tentativă de în-
călcare a legislaţiei vamale.

(b) termenul “fraudă vamală” înseamnă o infracţiune vamală prin care o persoană 
înșeală vama și prin aceasta se sustrage, total sau parţial, de la plata taxelor și dreptu-
rilor de import sau export sau de la aplicarea prohibiţiilor sau restricţiilor prevăzute 
de legislaţia vamală sau obţine orice avantaj, contrar legislaţiei vamale;

(d) termenul “contrabandă” înseamnă frauda vamală care constă în trecerea peste 
frontieră prin orice mijloc clandestin;

(e) termenul “taxe și drepturi de import sau export” înseamnă taxele vamale și 
toate celelalte drepturi, redevenţe și alte impozite care sînt încasate în momentul sau 
în legătură cu importul sau exportul mărfurilor, fără a include însă taxele și impo-
zitele ale căror valoare este limitată la costurile aproximative ale serviciilor prestate;

(f) termenul “persoană” înseamnă atît persoane fi zice cît și persoane juridice, cu 
excepţia cazului cînd contextul impune un alt înţeles;

(g) termenul “Consiliul” înseamnă organizaţia înfi inţată de Convenţia pentru 
înfi inţarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decem-
brie 1950;

* Încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977.
** Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.275-XV din 21 iunie 2001. 

Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 78 din 12 iulie 2001. În vigoare pentru Republica Moldova 
din 21 iunie 2001.
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(h) termenul “Comitetul Tehnic Permanent” înseamnă Comitetul Tehnic 
Permanent al Consiliului;

(i) termenul “ratifi care” înseamnă ratifi care, acceptare sau aprobare.

Capitolul II

Domeniul de aplicare a Convenţiei

Articolul 2
1. Părţile Contractante care au aderat la una sau mai multe Anexe la această 

Convenţie sînt de acord ca administraţiile lor vamale să-și acorde asistenţă în vederea 
prevenirii, investigării și reprimării infracţiunilor vamale, în conformitate cu preve-
derile prezentei Convenţii.

2. Administraţia vamală a unei Părţi Contractante poate solicita asistenţă reci-
procă în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol în cursul 
oricărei investigaţii sau în legătură cu orice procedură judiciară sau administrativă 
iniţiată de Partea Contractantă respectivă. În care administraţia vamală nu efectu-
ează procedura pe cont propriu, aceasta poate solicita o asistenţă reciprocă numai în 
limitele competenţelor sale în cadrul acestei proceduri. În mod similar, dacă proce-
dura este efectuată în ţara administraţiei solicitate aceasta din urmă asigură asistenţa 
solicitată în limitele competenţelor sale în cadrul procedurii.

3. Asistenţa reciprocă prevăzută la paragraful 1 al acestui articol nu se referă la soli-
citările de arestare de persoane sau de recuperare, în numele altei Părţi Contractante, 
a taxelor, drepturilor, impozitelor, amenzilor sau oricăror alte sume de bani.

Articolul 3
În cazul în care o Parte Contractantă consideră că asistenţa solicitată ar fi  de 

natură să încalce suveranitatea, securitatea sau alte interese naţionale majore sau să 
prejudicieze interesele comerciale legitime ale oricărei întreprinderi, de stat sau par-
ticulare, aceasta poate refuza să dea curs solicitării de asistenţă sau să o acorde numai 
dacă sînt îndeplinite anumite condiţii sau cerinţe.

Articolul 4
În cazul în care administraţia vamală a unei Părţi Contractante solicită o asis-

tenţă pe care ea însăși nu ar putea să o acorde dacă i-ar fi  cerută de cealaltă Parte 
Contractantă, ea va atrage atenţia în cererea ei asupra acestui fapt. Îndeplinirea aces-
tei solicitări va fi  la latitudinea Părţii Contractante solicitate.

Capitolul III

Procedee de asistenţă generală

Articolul 5
1. Orice informaţie, documente sau alte date comunicate sau obţinute în confor-

mitate cu prezenta Convenţie:
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(a) vor fi  utilizate numai pentru scopurile specifi cate în prezenta Convenţie, inclu-
siv în ceea ce privește folosirea lor în proceduri judiciare sau administrative, și vor fi  
supuse restricţiilor formulate de administraţia vamală care le-a furnizat; și

(b) se vor bucura în ţara primitoare de același grad de protecţie în ceea ce privește 
confi denţialitatea și secretul ofi cial care se aplică aceleași categorii de informaţii, 
documente și alte date obţinute pe teritoriul său.

2. Aceste informaţii, documente și alte date pot fi  utilizate în alte scopuri numai 
cu consimţămîntul scris al administraţiilor vamale care le-au furnizat și cu îndepli-
nirea oricăror restricţii formulate de administraţia respectivă și de prevederile para-
grafului 1 (b) al prezentului articol.

Articolul 6
1. Comunicările de orice fel între Părţile Contractante prevăzute de prezenta 

Convenţie vor fi  transmise direct între administraţiile vamale. Administraţiile va-
male ale Părţilor Contractante vor desemna serviciile sau persoanele ofi ciale respon-
sabile cu aceste comunicări și vor aviza Secretariatul General în legătură cu numele 
și adresele serviciilor sau persoanelor respective. Secretarul General va comunica 
aceste informaţii celorlalte Părţi Contractante.

2. Administraţia vamală a Părţii Contractante solicitate va lua, în conformitate cu 
legile și reglementările în vigoare pe teritoriul său, toate măsurile pentru îndeplinirea 
unei cereri de asistenţă.

3. Administraţia vamală a Părţii Contractante solicitate va răspunde unei solici-
tări de asistenţă cît mai curînd posibil.

Articolul 7
1. Cererile de asistenţă în conformitate cu prezenta Convenţie vor fi  formulate de 

regulă în scris; ele vor conţine informaţiile necesare și vor fi  însoţite de orice docu-
mente considerate utile.

2. Cererile scrise vor fi  redactate într-o limbă acceptabilă pentru Părţile 
Contractante interesate. Orice document care însoţește aceste cereri vor fi  traduse 
într-o limbă reciproc acceptabilă, dacă e necesar.

3. În toate cazurile, Părţile Contractante vor accepta cereri de asistenţă și do-
cumente însoţitoare în engleză sau franceză însoţită de o traducere în engleză sau 
franceză.

4. Atunci cînd din motive de urgenţă a cazului, în special, cererile de asistenţă 
nu au fost făcute în scris, Partea Contractantă solicitată poate cere confi rmarea lor 
în scris.

Articolul 8
Orice cheltuială contractată în conformitate cu prezenta Convenţie în legătură 

cu experţi sau martori va fi  suportată de Partea Contractantă solicitantă, Părţile 
Contractante vor renunţa la orice pretenţie de rambursare a oricărui alt cost implicat 
în punerea în practică a prezentei Convenţii.
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Capitolul IV

Alte prevederi

Articolul 9
Consiliul și administraţiile vamale ale Părţilor Contractante vor face aranjamente 

astfel încît serviciile responsabile cu prevenirea, investigarea și reprimarea infracţiu-
nilor vamale să întreţină relaţii personale și directe, în vederea aprofundării scopu-
rilor generale ale Convenţiei.

Articolul 10
În sensul prezentei Convenţii, orice Anexă sau Anexe la care a aderat o Parte 

Contractantă vor fi  considerate ca fi ind parte integrantă a Convenţiei, și întrucît 
privește Partea Contractantă respectivă, orice referire la Convenţie va fi  considerată 
ca incluzînd o referire la Anexă ori Anexele respective.

Articolul 11
Prevederile prezentei Convenţii nu vor exclude acordarea într-o măsură mai ex-

tinsă de asistenţă reciprocă, pe care anumite Părţi Contractante o asigură sau o pot 
asigura în viitor.

Capitolul V

Rolul Consiliului şi al Comitetului Tehnic Permanent

Articolul 12
1. În conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, Consiliul va fi  responsabil 

cu administrarea și perfecţionarea acestei Convenţii.
2. În cest scop, sub autoritatea Consiliului și în conformitate cu orice directi-

vă transmisă de Consiliu, Comitetul Tehnic Permanent îndeplinește următoarele 
funcţii:

(a) înaintează Consiliului propuneri de amendamente la prezenta Convenţie cînd 
consideră necesar;

(b) formulează avize asupra interpretării prevederilor Convenţiei;
(c) menţine relaţiile cu celelalte organizaţii internaţionale interesate și, în special, 

cu organismele competente ale Naţiunilor Unite, ale UNESCO și cu Organizaţia 
Internaţională a Poliţiei Criminale/Interpol, în ceea ce privește acţiunile împotriva 
trafi cului ilicit de stupefi ante și substanţe psihotrope, ca și acţiunile împotriva trafi -
cului ilicit de opere de artă, antichităţi și alte valori culturale.

(d) Întreprinde orice acţiune de natură să aprofundeze scopurile de ordin general 
ale Convenţiei și în particular studiază metodele și procedurile noi pentru facilitatea 
prevenirii, investigării și reprimării infracţiunilor vamale, convoacă întîlniri, etc.;

(e) Îndeplinește orice sarcină pe care o trasează Consiliul în legătură cu prevede-
rile Convenţiei.
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Articolul 13
În vederea exercitării votului în Consiliu și în Comitetul Tehnic Permanent, fi e-

care Anexă va fi  considerată o Convenţie separată.

Capitolul VI

Prevederile fi nale

Articolul 14
Orice dispută între două sau mai multe Părţi Contractante privind interpretarea 

sau aplicarea prezentei Convenţii va fi  reglementată prin negocieri între acestea.

Articolul 15
1. Orice Stat Membru al Consiliului și orice Stat Membru al Naţiunilor Unite sau 

al agenţilor sale specializate poate deveni Parte Contractantă la prezenta Convenţie:
(a) prin semnarea ei fără rezerva ratifi cării;
(b) prin depunerea unui instrument de ratifi care după semnarea sub rezerva ra-

tifi cării; sau
(c) prin aderarea la aceasta.
2. Prezenta Convenţie va rămîne deschisă pînă la 30 iunie 1978 pentru semnare 

la sediul Consiliului din Bruxelles, de către statele la care se referă paragraful 1 al 
acestui articol. Ulterior, ea va fi  deschisă pentru aderarea lor.

3. Fiecare stat la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol va specifi -
ca, la momentul semnării, ratifi cării sau aderării la prezenta Convenţie, Anexa sau 
Anexele pe care le acceptă, fi ind necesară accepte cel puţin o Anexă. Ulterior, statul 
poate notifca Secretariatul General al Consiliului despre faptul că acceptă încă una 
sau mai multe Anexe.

4. Instrumentele de ratifi care sau aderare vor fi  depuse la Secretarul General al 
Consiliului.

5. Uniunile vamale sau economice pot, împreună cu toate Statele lor membre 
sau în orice moment după ce Statele lor Membre au devenit Părţi Contractante la 
această Convenţie, să devină, de asemenea, Părţi Contractante, în conformitate cu 
prevederile paragrafelor 1, 2 și 3 ale acestui articol. Totuși, aceste uniuni nu vor avea 
dreptul la vot.

Articolul 16
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni după ce cinci dintre statele la 

care se referă paragraful 1 din articolul 15 au semnat prezenta Convenţie fără rezer-
vă ratifi cării sau și-au depus instrumentele de ratifi care sau aderare.

2. Pentru orice Parte Contractantă care semnează fără rezerva ratifi cării, ratifi că 
sau aderă la această Convenţie după ce cinci state au semnat-o fără rezerva ratifi cării 
ori și-au depus instrumentele de ratifi care sau aderare, prezenta Convenţie va intra 
în vigoare la trei luni după ce respectiva Parte Contractantă a semnat fără rezerva 
ratifi cării sau și-a depus instrumentele de ratifi care sau aderare.
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3. Orice Anexă la prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni după ce două 
state au acceptat Anexa respectivă. Pentru orice Parte Contractantă care acceptă ul-
terior o Anexă după ce două state au acceptat-o, Anexa respectivă va intra în vigoare 
la trei luni după ce Partea Contractantă respectivă a notifi cat acceptarea ei. Nici o 
anexă nu va intra însă în vigoare pentru o Parte Contractantă înainte de intrarea în 
vigoare a Convenţiei pentru Partea Contractantă respectivă.

Articolul 17
1. Orice stat poate, la momentul semnării prezentei Convenţii fără rezerva rati-

fi cării sau la momentul depunerii instrumentelor sale de ratifi care sau aderare, sau 
oricînd după aceea, să declare prin notifi care către Secretarul General al Consiliului, 
faptul că prezenta Convenţie se va aplica în toate sau oricare dintre teritoriile pen-
tru ale căror relaţii internaţionale este responsabil. Această notifi care va avea efect 
la trei luni după data primirii acesteia de către Secretarul General al Consiliului. 
Convenţia nu se va aplica însă pe teritoriile numite în notifi care înainte de intrarea 
în vigoare a Convenţiei pentru statul interesat.

2. Orice stat care a înaintat o notifi care conform paragrafului 1 al acestui articol 
extinzînd aplicarea Convenţiei asupra oricărui teritoriu de ale cărui relaţii interna-
ţionale este responsabil poate notifi ca Secretarul General al Consiliului, conform 
procedurii cuprinse în articolul 19 al prezentei Convenţii, faptul că teritoriul în 
cauză încetează să mai aplice Convenţia.

Articolul 18*
(amendat, conform procedurilor simplifi cate prevăzute în articolul 20; intrat în 

vigoare la 07.10.1995)
Se va considera că fi ecare Parte Contractantă a aderat sau a acceptat toate pre-

vederile cuprinse în Convenţie sau Anexele acesteia, cu excepţia cazului cînd, la 
momentul aderării la convenţie sau al acceptării separate a unei Anexe, sau la orice 
moment ulterior, aceasta a notifi cat Secretarului General al Consiliului orice rezervă 
în legătură cu prevederile la care nu poate subscrie. Ea se va obliga să examineze 
periodic prevederile în legătură cu care a formulat rezerve și să notifi ce Secretarului 
General al Consiliului eventualitatea retragerii rezervelor.

Articolul 19
1. Prezenta Convenţie este încheiată pe o perioadă nelimitată, dar oricare Parte 

Contractantă o poate denunţa în orice moment după data intrării sale în vigoare, 
conform articolului 16.

2. Denunţarea va fi  notifi cată prin intermediul unui instrument înscris, depus la 
Secretarul General al Consiliului.

3. Denunţarea va deveni efectivă la șase luni după primirea instrumentului de 
denunţare de către Secretarul General al Consiliului.

4. Prevederile paragrafelor 2 și 3 din acest articol se aplică și în ceea ce privește 
Anexele la prezenta Convenţie, oricare din Părţile Contractante fi ind îndreptăţite, 
în orice moment după data intrării lor în vigoare în conformitate cu articolul 16 al 
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Convenţiei, să-și retragă acceptul referitor la una sau mai multe Anexe. În cazul în 
care o Parte Contractantă își retrage acceptul referitor la toate Anexele, se va consi-
dera că a denunţat Convenţia.

5. Orice Parte Contactată care denunţă Convenţia sau își retrage acceptul în ceea 
ce privește una sau mai multe Anexe, va avea obligaţia să respecte prevederile ar-
ticolului 5 al prezentei Convenţii cît timp continuă să rămînă în posesia oricăror 
informaţii, documente sau alte date obţinute ca urmare a aplicării Convenţiei.

Articolul 20
1. Consiliul poate recomanda amendamentele la prezenta Convenţie.
2. Textul oricărui amendament astfel recomandat va fi  comunicat de că-

tre Secretarul General al Consiliului tuturor Părţilor Contractante la Prezenta 
Convenţie, celorlalte state semnatare și acelor state membre ale Consiliului care nu 
sînt Părţi Contractante la prezenta Convenţie.

3. Orice amendament propus comunicat în conformitate cu paragraful prece-
dent va intra în vigoare pentru toate Părţile Contractante la trei luni după expirarea 
unei perioade de doi ani de la data comunicării amendamentului propus, cu condi-
ţia ca în această perioadă că nu fi e comunicată Secretarului General al Consiliului 
nici o obiecţie la amendamentul propus de către un stat care are calitatea de Parte 
Contractantă.

4. Dacă un stat care are calitatea de Parte Contractantă a comunicat Secretarului 
General al Consiliului o obiecţie la amendamentul propus înainte de expirarea pe-
rioadei de doi ani menţionată în paragraful 3 al acestui articol, amendamentul este 
considerat neacceptat și nu va avea nici un efect.

Articolul 21
1. Se consideră că orice Parte Contractantă care ratifi că sau aderă la prezenta 

Convenţie a acceptat orice amendament adus acesteia, care a intrat în vigoare la data 
depunerii instrumentului său de ratifi care sau aderare.

2. Se consideră că orice Parte Contractantă care acceptă o Anexă a acceptat orice 
amendament adus respectivei Anexe care a intrat în vigoare la data la care aceasta 
notifi că acceptul său Secretarului General al Consiliului.

Articolul 22
Secretarul General al Consiliului va informa Părţile Contractante la prezenta 

Convenţie, celeilalte state semnatare, acele state membre ale Consiliului care nu 
sînt Părţi Contractante la prezenta Convenţie și pe Secretarul General al Naţiunilor 
Unite în legătură cu:

(a) semnăturile, ratifi cările, aderările și notifi cările prevăzute la articolul 15 al 
prezentei Convenţii;

(b) data intrării în vigoare a prezentei Convenţii și a fi ecărei Anexe în conformi-
tate cu articolul 16;

(c) notifi cările primite în conformitate cu articolul 17;
(d) denunţările în conformitate cu articolul 19;
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(e) orice amendament considerat a fi  acceptat în conformitate cu articolul 20 și 
data intrării sale în vigoare.

Articolul 23
În momentul intrării sale în vigoare, prezenta Convenţie va fi  înregistrată la 

Secretarul Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor 
Unite.
Drept pentru care, subsemnaţii, deplin autorizaţi, am semnat prezenta Convenţie.

Întocmită la Nairobi, la nouă iunie una mie nouă sute șaptezeci și șapte, în limbile 
engleză și franceză, ambele texte fi ind egal autentice într-un exemplar original unic, 
care va fi  depus la Secretarul General al Consiliului, care va transmite copii certi-
fi cate tuturor statelor la care face referire paragraful 1 al articolului 15 al prezentei 
Convenţii. 

Anexa I

Asistenţă spontană din partea unei administraţiei vamale

1. Administraţia vamală a unei Părţi Contractante va comunica din proprie iniţi-
ativă administraţiei vamale a Părţii Contractante interesate orice informaţie impor-
tantă care a apărut în decursul activităţilor curente și care oferă motive întemeiate 
să se creadă că pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante va fi  comisă o infracţiune 
vamală gravă. Informaţia comunicată se va referi, în particular, la deplasările persoa-
nelor, ale mărfurilor și ale mijloacelor de transport.

2. Administraţia vamală a unei Părţi Contractante va comunica, atunci cînd este 
cazul, din proprie iniţiativă, administraţiei vamale a unei alte Părţi Contractante, 
documente, rapoarte, evidenţe sau copii certifi cate ale acestora, în sprijinul informa-
ţiilor furnizate conform paragrafului 1.

3. Administraţia vamală a unei Părţi Contractante va comunica, din proprie iniţi-
ativă, administraţiei vamale a unei alte Părţi Contractante care este direct interesată, 
orice informaţie susceptibilă de a-i furniza asistenţă materială în legătură cu infrac-
ţiunile vamale și, în special, în legătură cu mijloacele sau metodele noi de a comite 
astfel de infracţiuni.

Anexa II

Asistenţa la cererile privind evaluarea taxelor vamale şi drepturilor de 

import sau export

1. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante care are motive 
întemeiate să creadă că în ţara sa a fost comisă o infracţiune vamală gravă, adminis-
traţia vamală a Părţii Contractante solicitate va comunica toate informaţiile dispo-
nibile care pot veni în sprijinul unei evaluări corecte a taxelor vamale și drepturilor 
de import sau export.

2. Se va considera că o Parte Contractantă nu și-a îndeplinit obligaţiile în această 
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privinţă dacă, de exemplu, va comunica drept răspuns la o solicitare, după caz, ur-
mătoarele informaţii sau documente care îi sînt disponibile:

(a) în ceea ce privește valoarea mărfurilor în scopurile vamale: facturile comerci-
ale prezentate la vama din ţara exportatoare sau importatoare, sau copii după aceste 
facturi, certifi cate sau nu de către vamă, în funcţie de circumstanţe; documentaţie 
din care să rezulte preţurile curente la export sau import; o copie a declaraţiei de 
valoare întocmită la exportul sau importul mărfurilor; cataloage comerciale, liste de 
preţuri, etc., publicate în ţara exportatoare sau în ţara importatoare;

(b) în ceea ce privește încadrarea tarifară a mărfurilor: analize efectuate de labo-
ratoare pentru a stabili încadrarea tarifară a mărfurilor; descrierea tarifară declarată 
în momentul importului sau exportului;

(c) în ceea ce privește originea mărfurilor: declaraţia de origine făcută în momen-
tul exportului, cînd această declaraţie este solicitată; statutul vamal al mărfurilor în 
ţara exportatoare (tranzit vamal, antrepozitare vamală, zonă liberă, liberă circulaţie, 
export drawback, etc.).

Anexa III

Asistenţa la cerere referitoare la controale

La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia vamală 
a unei alte Părţi Contractante îi va comunica administraţiei vamale respective infor-
maţii privind următoarele probleme:

(a) autenticitatea documentelor ofi ciale anexate în sprijinul unei declaraţii de măr-
furi prezentată autorităţilor vamale ale Părţii Contractante solicitante;

(b) dacă mărfurile importate pe teritoriul Părţii Contractante solicitante au fost 
exportate legal din teritoriul celeilalte Părţi Contractante;

(c) dacă mărfurile exportate din teritoriul Părţii Contractante solicitante au fost 
importate legal pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.

Anexa IV

Asistenţa la cerere, referitoare la supraveghere

La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia vamală 
a unei alte Părţi Contractante va proceda, în limitele competenţilor și a posibilităţi-
lor sale, la menţinerea unei supravegheri speciale, pe o perioadă specifi cată, asupra:

(a) deplasărilor, în special a intrărilor pe și ieșirilor din teritoriul său, ale persoa-
nelor fi zice despre care există motive rezonabile să creadă că sînt implicate, pe linie 
profesională, sau de regulă, în infracţiuni vamale pe teritoriul Părţii Contractante 
solicitante;

(b) deplasărilor anumitor mărfuri care sînt semnalate de administraţia vamală 
a Părţii Contractante solicitante ca generatoare de important trafi c ilicit către sau 
dinspre teritoriul Părţii Contractante respective;

(c) anumitor locuri unde au fost depozitate cantităţi de mărfuri, îndreptăţind 
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presupunerea că urmează să fi e folosite în scopul importării ilicite pe teritoriul Părţii 
Contractante solicitante;

(d) anumitor vehicule, nave, aeronave sau alte mijloace de transport despre care 
există motive rezonabile să se creadă că sînt folosite pentru comiterea infracţiunilor 
vamale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, și va transmite un raport în legă-
tură cu aceasta administraţiei vamale a Părţii Contractante solicitante.

Anexa V

Investigaţii şi notifi cări, la cerere,în numele altei Părţi Contractante

1. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia va-
mală a unei alte Părţi Contractante, în condiţiile legilor și reglementărilor în vigoare 
pe teritoriul său, va efectua o anchetă pentru obţinerea de dovezi privind o infracţi-
une vamală în curs de investigaţie pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, și va 
lua declaraţii de la orice persoană cercetată în legătură cu infracţiunea respectivă sau 
de la martori și experţi, și va comunica rezultatele anchetei, ca și orice document sau 
alte dovezi, administraţiei vamale a Părţii Contractante solicitante.

2. La cererea scrisă a administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, adminis-
traţia vamală a altei Părţi Contractante va notifi ca, în conformitate cu legile și re-
glementările în vigoare pe teritoriul său, persoanelor interesate rezidente pe teritoriul 
său, sau va dispune ca acestea să fi e notifi cate de către autorităţile competente în le-
gătură cu orice acţiune întreprinsă sau decizie luată de Partea Contractantă solicitan-
tă privind orice problemă care intră în domeniul de aplicare al prezentei Convenţii.

Anexa VI

Cazurile în care persoanele ofi ciale vamale compar în faţa unei curţi sau 

a unui tribunal în străinătate

Atunci cînd nu este sufi cient ca mărturia să fi e depusă numai sub forma unei decla-
raţii scrise, la cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia 
vamală a unei alte Părţi Contractante își va autoriza reprezentanţii ofi ciali, în măsura 
competenţilor sale, să compară în faţa unei curţi sau a unui tribunal pe teritoriul Părţii 
Contractante solicitante, în calitate de martori sau experţi, în legătură cu o infracţiune 
vamală. Solicitarea de a compărea va specifi ca în mod expres, cazul și calitatea în care 
va fi  audiată persoana ofi cială. Administraţia vamală a Părţii Contractante care accep-
tă solicitarea va preciza, odată cu autoritatea de a compărea, limitele de competenţă pe 
care le vor respecta reprezentanţii săi ofi ciali la depunerea mărturiei.

Anexa VII

Prezenţa reprezentanţilor ofi ciali ai administraţiei vamale a unei Părţi 

Contractante pe teritoriul unei alte Părţi Contractante

1. La solicitarea scrisă a administraţiei vamale a unei Părţi Contractante care 
investighează o anumită infracţiune vamală, administraţia vamală a unei alte Părţi 
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Contractante va autoriza reprezentanţii ofi ciali special desemnaţi de către Partea 
Contractantă solicitantă, atunci cînd se consideră necesar, să consulte, în birourile 
sale, cărţile, registrele și alte documente sau mijloace de informare relevante deţinute 
în aceste birouri, să facă copii după acestea, sau să extragă orice informaţie sau deta-
liu privitoare la infracţiunea respectivă.

2. În conformitate cu prevederile paragrafului 1 de mai sus, reprezentanţilor 
Părţii Contractante solicitante li se vor acorda toată asistenţa și cooperarea posibile 
pentru a sprijini investigaţiile lor.

3. La solicitarea scrisă a administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, ad-
ministraţia vamală a altei Părţi Contractante va autoriza pe reprezentanţii ofi ci-
ali ai administraţiei solicitante să fi e prezenţi, cînd este necesar, pe teritoriul Părţii 
Contractante solicitate în legătură cu anchetele sau rapoartele ofi ciale referitoare la 
infracţiunea vamală care interesează Partea Contractantă solicitantă.

Anexa VIII

Participarea la investigaţii în străinătate

În cazurile în care ambele Părţi Contractante consideră necesar, reprezentanţii 
ofi ciali ai administraţiei vamale a unei Părţi Contractante vor participa, la cererea 
altei Părţi Contractante, la investigaţiile efectuate pe teritoriul Părţii Contractante 
respective.

Anexa IX

Coordonarea informaţiilor

1. Administraţiile vamale ale Părţilor Contractante vor comunica Secretarului 
General al Consiliului informaţiile precizate în continuare în măsura în care acestea 
prezintă interes internaţional.

2. Secretarul General al Consiliului va institui și va ţine la zi un index centralizat 
al informaţiilor comunicate lui de către Părţile Contractante și va folosi informaţiile 
din acesta pentru pregătirea sintezelor și a studiilor asupra tendinţelor noi și recu-
rente în frauda vamală. Periodic, el va revizui indexul pentru a elimina informaţiile 
care, după părerea sa, nu mai sînt de folos, sau sînt depășite.

3. La cererea Secretarului General al Consiliului și în condiţiile celorlalte pre-
vederi ale Convenţiei și ale prezentei Anexe,administraţiile vamale ale Părţilor 
Contractante vor pune la dispoziţia Secretarului General informaţiile suplimentare 
necesare pentru pregătirea sintezelor și a studiilor la care face referire paragraful 2 
al prezentei Anexe.

4. Secretarul General al Consiliului va emite o circulară către serviciile sau per-
soanele ofi ciale numite de administraţiile vamale ale Părţilor Contractante, conţi-
nînd informaţii specifi ce din baza de date centrală, în măsura în care consideră că 
o asemenea circulară este utilă ca și oricare alte sinteze și studii la care face referire 
paragraful 2 al prezentei Anexe.

5. Secretarul General al Consiliului va furniza, la cerere, Părţilor Contractante, 
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orice informaţie afl ată la dispoziţia sa, conform prezentei Anexe.
6. Secretarul General al Consiliului va respecta orice restricţii pe care Partea 

Contractantă care a furnizat informaţiile le-a impus asupra circulaţiei lor.
7. Partea Contractantă care a comunicat informaţiile va avea dreptul să solicite ca 

acestea să fi e ulterior șterse din baza centrală de date și din orice registre ale Părţilor 
Contractante cărora le-au fost comunicate și nu se mai facă uz de ele.

Partea I: Persoane

Secţiunea I: Contrabanda

8. Notifi cările conforme cu această secţiune vor furniza informaţii referitoare la:
(a) persoanele condamnate defi nitiv pentru contrabandă; și
(b) cînd este cazul, persoanele suspectate de contrabandă sau prinse în timpul 

comiterii contrabandei pe teritoriul Părţii Contractante care face notifi carea, chiar 
dacă procedurile legale nu au fost terminate, fi ind de la sine înţeles că atunci cînd 
Părţile Contractante se abţin să notifi ce numele și descrierile persoanelor implicate 
întrucît aceste notifi cări sînt interzise de legislaţia lor naţională, acestea vor întocmi 
totuși o notifi care care să conţină cît mai multe din elementele enumerate în această 
Secţiune.

În principiu, informaţiile vor fi  limitate la infracţiunile care au avut drept rezultat 
sau ar putea avea drept rezultat condamnarea la închisoare sau o amendă care depă-
șește echivalentul a 2000 USD.

9. Informaţiile care sînt furnizate vor conţine, în măsura posibilului, următoarele:
(A) Persoane fi zice
(a) Numele
(b) Prenumele
(c) Numele avute înainte de căsătorie (dacă este cazul)
(d) Porecla sau pseudonimul
(e) Ocupaţia
(f) Adresa (prezentă)
(g) Data și locul nașterii
(h) Cetăţenia/Naţionalitatea
(i) Ţara de reședinţă și ţările vizitate în ultimele 12 luni
(j) Tipul și numărul actelor de identitate, incluzînd ţara și data emiterii
(k) Descrierea fi zică
(1) Sex
(2) Înălţime
(3) Greutate
(4) Statură
(5) Păr
(6) Ochi
(7) Culoarea pielii
(8) Semne distinctive sau particularităţi
(1) Detalii pe scurt despre infracţiune (incluzînd tipul, cantitatea și originea bu-
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nurilor implicate în infracţiune, fabricantul, transportatorul și expeditorul) și cir-
cumstanţele care au dus la descoperirea sa.

(m) Natura și suma penalizării și/sau a sentinţei dictate.
(n) Alte observaţii, inclusiv limbile vorbite și (dacă există) orice condamnări an-

terioare înregistrate.
(o) Partea Contractantă care a furnizat informaţiile (inclusiv numărul de referinţă).
(B) Persoanele juridice (fi rme)
(a) Denumirea
(b) Adresa
(c) Numele principalilor angajaţi ai fi rmei împotriva cărora s-a acţionat în justiţie 

și, dac este cazul, date de identifi care conform părţii (A), litera (a)-(k)
(d) Compania multinaţională cu care are legături
(e) Natura afacerilor cu care se ocupă
(f) Natura infracţiunii
(g) Detalii despre infracţiune (inclusiv fabricantul, transportatorul și destinata-

rul) și circumstanţele care au condus la descoperirea ei
(h) Suma penalităţii
(i) Alte observaţii, inclusiv (dacă sînt disponibile) orice condamnări anterioare 

înregistrate
(j) Partea Contractantă care a furnizat informaţiile (inclusiv numărul de referinţă)
10. Ca regulă generală, Secretarul General al Consiliului va transmite informaţii 

referitoare la persoanele fi zice, cel puţin în ţările a căror cetăţenie/naţionalitate o 
deţin și ai căror rezidenţi sînt și în ţările vizitate de persoana respectivă în ultimele 
12 luni.

Secţiunea II: Fraude vamale altele decît contrabanda

11. Notifi cările referitoare cu această secţiune vor furniza informaţii referitoare la:
(a) persoanele condamnate defi nitiv pentru alte fraude vamale decît contrabanda;
(b) cînd este cazul, persoanele suspectate de astfel de fraude, chiar dacă pro-

cedurile legale nu au fost terminate, fi ind de la sine înţeleasă atunci cînd Părţile 
Contractante se abţin să notifi ce numele și descrierile persoanelor implicate întrucît 
aceste notifi cări sînt interzise de legislaţia naţională, acestea vor întocmi totuși o no-
tifi care care să conţină cît mai multe din elementele enumerate în această Secţiune.

În principiu, informaţiile notifi cate vor fi  limitate la infracţiunile care au avut 
drept rezultat sau ar putea avea drept rezultat condamnarea la închisoare sau o 
amendă care depășește echivalentul a 2000 USD.

12. Informaţiile care sînt furnizate vor conţine, în măsura posibilului, următoa-
rele informaţii:

(a) Numele (sau denumirea fi rmei) și adresa
(b) Numele și datele de identifi care ale principalilor angajaţi ai fi rmei împotriva 

cărora s-a acţionat în justiţie
(c) Felul mărfurilor
(d) Ţara de origine
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(e) Compania multinaţională cu care are legături
(f) Numele și adresa vînzătorului
(g) Numele și adresele celorlalte părţi implicate (agentul cumpărător sau vînzător, 

alţi intermediari, etc.)
(i) Portul (porturile) sau locul (locurile) unde au fost exportate mărfurile
(j) Detalii pe scurt despre infracţiune și circumstanţele care au condus la desco-

perirea ei
(k) Suma penalităţii și dauna provocată venitului fi scal, dacă este cazul
(l) Alte observaţii, inclusiv (dacă sînt disponibile) orice condamnări anterioare 

înregistrate
(m) Partea Contractantă care a furnizat informaţiile (inclusiv numărul de 

referinţă)

Partea a II-a: Metodele folosite pentru comiterea contrabandei şi a altor 

fraude, inclusiv fraude comise prin înşelăciune, falsifi care şi contrafacere

13. Notifi cările conforme cu această parte vor furniza informaţii referitoare la 
metodele folosite pentru comiterea contrabandei și a altor fraude, inclusiv metode 
de ascundere, fraude comise prin înșelăciune, falsifi care sau contrafacere, în toate 
cazurile de interes internaţional semnifi cativ. Părţile Contractante vor raporta fi eca-
re utilizare a unei metode cunoscute de contrabandă sau de comitere a altui tip de 
fraudă, ca și metodele noi, neobișnuite sau posibile, astfel încît să poată fi  detectate 
tendinţele actuale în acest domeniu.

14. Informaţiile care vor fi  furnizate vor include, în măsura posibilului, 
următoarele:

(a) Descrierea metodelor de comitere a contrabandei și a altor fraude, inclusiv 
fraude comise prin înșelăciune, falsifi care sau contrafacere. Dacă este disponibilă, 
va fi  transmisă descrierea (marca, modelul, numărul de înregistrare, etc.) a oricărui 
mijloc de transport folosit. Cînd este posibil, se vor transmite date din placa sau 
certifi catul de aprobare ale containerelor sau vehiculelor a căror construcţie a fost 
aprobată printr-o Convenţie internaţională, ca și informaţii despre orice violare a 
sigiliilor, șuruburilor, dispozitivelor de sigilare, sau a altor piese ale containerelor sau 
vehiculelor.

(b) Descrierea, dacă este cazul, a ascunzătorii, incluzînd, cînd este posibil, o foto-
grafi e sau o schiţă.

(c) Descrierea mărfurilor în cauză.
(d) Natura sau descrierea înșelăciunii, falsului sau contrafacerii; modul de uti-

lizare a documentelor, sigiliilor vamale, plăcilor de înregistrare, etc., falsifi cate sau 
contrafăcute.

(e) Alte observaţii, inclusiv circumstanţele care au condus la descoperire.
(f) Partea Contractantă care furnizează informaţia (inclusiv numărul de referinţă).
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Partea III: Ambarcaţiunile implicate în contrabandă

15. Notifi cările conforme cu această parte vor furniza informaţii referitoare la 
ambarcaţiune, de toate tipurile, care au fost implicate în contrabandă, dar ar trebui 
limitate, în principiu, la cazurile considerate a fi  de interes naţional.

16. În măsura în care sînt disponibile și pot fi  comunicate în conformitate cu 
legislaţia naţională, informaţiile furnizate vor conţine următoarele:

(a) Denumirea și date de identifi care a navei (S.S., M.V., tonaj, formă, etc.)
(b) Numele și adresa proprietarului/navlositorului
(c) Pavilionul
(d) Portul în care este înregistrat și dacă este diferit, portul de armare
(e) Numele și cetăţenia/naţionalitatea căpitanului (și, dacă este cazul, ale ofi ţerilor 

principali)
(f) Natura infracţiunii, inclusiv descrierea mărfurilor capturate
(g) Descrierea, dacă este cazul, a ascunzătorii (inclusiv, unde este posibil, o foto-

grafi e sau schiţă), și a circumstanţelor care au dus la descoperire
(h) Ţara de origine a mărfurilor capturate
(iz) Primul port de încărcare
(k) Portul de destinaţie fi nală
(1) Porturile unde s-au făcut aprovizionări sau reparaţii între (iz)și (k)
(m) Alte observaţii (numărul de cazuri în care aceeași navă, companie transporta-

toare, navlositor sau alt operator naval au fost implicaţi în contrabandă, etc.)
(n) Partea Contractantă care furnizează informaţia (inclusiv numărul de referinţă)

Anexa X

Asistenţa în acţiunile de combatere a contrabandei cu droguri şi 

substanţe psihotrope

1. Prevederile prezentei Anexe nu vor exclude aplicarea măsurilor în vigoare la 
nivel naţional în domeniul coordonării activităţilor diverselor autorităţi competente 
în luarea de măsuri împotriva abuzului de stupefi ante și substanţe psihotrope. De 
asemenea, acestea nu vor împiedica, ci vor acţiona complementar pentru implemen-
tarea prevederilor Convenţiei Unice asupra Drogurilor din 1961 și ale Convenţiei 
asupra Substanţelor Psihotrope din 1971 de către Părţile la aceste Convenţii care au 
acceptat și prezenta Anexă.

2. Prevederile prezentei Anexe privind contrabanda cu droguri și substanţe psi-
hotrope se vor aplica de asemenea, acolo unde este cazul și în măsura competenţelor 
administraţiilor vamale, operaţiunilor fi nanciare întreprinse în legătură cu contra-
banda respectivă.

Schimbul de informaţii din proprie iniţiativă între administraţiile vamale

3. Administraţiile vamale ale Părţilor Contractante vor comunica, din proprie 
iniţiativă și fără întîrziere, altor administraţii vamale care pot fi  direct interesate, 
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orice informaţie disponibilă referitoare la:
(a) operaţiunile care sînt cunoscute sau suspectate a constitui, sau ar putea da 

naștere la, contrabandă cu droguri sau substanţe psihotrope;
(b) persoanele cunoscute a fi  implicate în sau, în măsura în care informaţiile refe-

ritoare la aceste persoane pot fi  comunicate în conformitate cu legislaţia naţională, 
persoanele suspectate de a fi  implicate în operaţiuni de tipul celor la care se referă 
paragraful (a)de mai sus, ca și vehiculele, navele, aeronavele și alte mijloace de trans-
port utilizate sau suspectate a fi  fost utilizate pentru aceste operaţiuni;

(c) mijloace sau metode noi folosite pentru introducerea prin contrabandă a dro-
gurilor sau substanţelor psihotrope;

(d) produse obţinute sau folosite recent ca droguri sau substanţe psihotrope și care 
fac obiectul contrabandei.

Asistenţa, la cerere, privind supravegherea

4. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia va-
mală a altei Părţi Contractante va exercita, în limitele competenţei și capacităţii sale, 
supraveghere specială, pentru o perioadă specifi cată, asupra:

(a) deplasărilor, în special intrarea pe și ieșirea din teritoriul său, ale anumitor 
persoane, despre care există motive temeinice să se creadă că sînt implicate, pe linie 
profesională sau în mod repetat, în contrabanda de droguri și substanţe psihotrope, 
pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;

(b) deplasărilor drogurilor și ale substanţelor psihotrope care sînt raportate de 
către administraţia vamală a Părţii Contractante solicitante drept cauzatoare de un 
important trafi c ilicit înspre sau dinspre teritoriul Părţii Contractante respective;

(c) anumitor locuri unde au fost depozitate stocuri de droguri și substanţe psiho-
trope, jusitifi cînd presupunerea că vor fi  folosite pentru importul ilicit pe teritoriul 
Părţii Contractante solicitante;

(d) anumitor vehicule, nave, aeronave sau alte mijloace de transport despre care 
există motive rezonabile să se creadă că sînt utilizate pentru introducerea prin con-
trabandă a drogurilor sau a substanţelor psihotrope pe teritoriul Părţii Contractante 
solicitante, și vor transmite un raport asupra acestora administraţiei vamale a Părţii 
Contractante solicitante.

Investigaţii la cerere, în numele unei alte Părţi Contractante

5. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante,administraţia va-
mală a altei Părţi Contractante, va întreprinde investigaţii, în conformitate cu legis-
laţia și reglementările în vigoare pe teritoriul său, pentru obţinerea de probe privind 
orice contrabandă cu droguri sau substanţe psihotrope afl ată în curs de anchetare 
pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, și va lua declaraţii de la orice persoane 
cercetate în legătură cu operaţiunea respectivă de contrabandă, sau de la martori sau 
experţi, și va comunica rezultatele investigaţiei, ca și orice documente sau alte probe, 
administraţiei vamale a Părţii Contractante solicitante.
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Acţiuni întreprinse de reprezentanţii ofi ciali ai unei Părţi Contractante 

pe teritoriul altei Părţi Contractante

6. În cazurile în care probele sub forma unei declaraţii scrise nu sînt sufi ciente, la 
cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia vamală a altei 
Părţi Contractante, își va autoriza, în limitele abilităţii sale, reprezentanţii ofi ciali să 
compară în faţa unei instanţe sau a unui tribunal, pe teritoriul Părţii Contractante 
solicitante, în calitate de martori sau experţi în probleme de contrabandă cu droguri 
sau substanţe psihotrope. Cererea de a compărea va specifi ca, în special, cazul și 
calitatea în care va fi  audiat reprezentantul ofi cial. Administraţia vamală a Părţii 
Contractante care acceptă cererea va stabili, în momentul cînd autorizează partici-
parea, limitele în care se vor înscrie reprezentanţii ofi ciali în depunerea mărturiei.

7. La cererea scrisă a administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administra-
ţia vamală a altei Părţi Contractante îi va autoriza, acolo unde este cazul și în mă-
sura în care este competentă și abilitată, pe reprezentanţii ofi ciali ai administraţiei 
solicitante să fi e prezenţi pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, în legătură cu 
investigaţiile sau rapoartele ofi ciale efectuate cu privire la contrabanda cu droguri 
sau substanţe psihotrope care interesează Partea Contractantă solicitantă.

8. În cazurile în care ambele Părţi Contractante consideră necesar și în condiţiile 
legislaţiei și ale reglementărilor în vigoare pe teritoriile lor, reprezentanţii ofi ciali 
ai administraţiei vamale a unei Părţi Contractante vor participa, la solicitarea altei 
Părţi Contractante, la investigaţii efectuate pe teritoriul acelei Părţi Contractante.

Coordonarea informaţiilor

9. Administraţiile vamale ale Părţilor Contractante vor comunica Secretarului 
General al Consiliului, în măsura în care aceste informaţii sînt de interes internaţi-
onal, informaţiile specifi cate în continuare.

10. Secretarul General al Consiliului va institui și va ţine la zi un index central 
de informaţii comunicate lui de către Părţile Contractante și va utiliza informaţiile 
din acesta pentru a pregăti sinteze și studii despre tendinţele noi și recurente în con-
trabanda cu droguri și substanţe psihotrope. Periodic, el va revizui indexul pentru a 
elimina informaţiile care, în opinia sa, nu mai sînt utile sau sînt depășite.

11. La cererea Secretarului General al Consiliului și în conformitate cu alte 
prevederi ale Convenţiei și cu prezenta Anexă, administraţiile vamale ale Părţilor 
Contractante vor furniza Secretarului General informaţiile suplimentare necesare 
pregătirii sintezelor și studiilor la care face referire paragraful 10 al prezentei Anexe.

12. Secretarul General al Consiliului va distribui serviciilor sau reprezentanţilor 
numiţi de către administraţiile vamale ale Părţilor Contractante informaţii specifi ce 
conţinute în indexul central, în măsura în care el consideră acest lucru util, ca și 
orice sinteză sau studiu la care face referire paragraful 10 al prezentei Anexe.

13. Secretarul General al Consiliului va distribui, cu condiţia ca Partea 
Contractantă care a furnizat informaţia să nu recomande contrariul, și serviciilor 
sau reprezentanţilor ofi ciali numiţi de ceilalţi Membri ai Consiliului, organelor 
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competente ale Naţiunilor Unite și Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale/
Interpol, ca și altor organizaţii internaţionale cu care au fost făcute aranjamente în 
această privinţă, orice informaţie referitoare la contrabandă cu droguri și substanţe 
psihotrope conţinute în indexul central, în măsura în care consideră că această dis-
tribuire este utilă, ca și orice sinteză sau studii pe care le-a pregătit asupra acestui 
subiect, conform paragrafului 10 al prezentei Anexe.

14. La cerere, Secretarul General al Consiliului va furniza unei Părţi Contractante 
care a acceptat prezenta Anexă, orice altă informaţie afl ată la dispoziţia sa, în legătu-
ră cu coordonarea informaţiilor la care face referire prezenta Anexă.

Indexul central, 

Partea I: Persoane

15. Notifi cările conforme cu această parte a indexului vor furniza informaţii 
privind:

(a) persoanele condamnate defi nitiv pentru contrabandă; și
(b) atunci cînd este cazul, persoanele suspectate de contrabandă sau prinse în 

fl agrant făptuind operaţiuni de contrabandă pe teritoriul Părţii Contractante care 
face notifi carea, chiar dacă procedurile judiciare nu au fost fi nalizate, fi ind de la sine 
înţeles că atunci cînd Părţile Contractante se abţin să notifi ce numele și descrierile 
persoanelor implicate întrucît aceste notifi cări sînt interzise de legislaţia lor naţiona-
lă, acestea vor întocmi totuși o notifi care care să conţină cît mai multe din elemen-
tele enumerate în această parte a indexului central.

16. Informaţiile furnizate vor conţine, în măsura posibilului, următoarele:
(a) Numele de familie
(b) Prenumele
(c) Numele purtate anterior (dacă este cazul)
(d) Porecla sau pseudonimul
(e) Ocupaţia
(f) Adresa (prezentă)
(g) Data și locul nașterii
(h) Cetăţenia/Naţionalitatea
(ij) Ţara de reședinţă și ţările vizitate în ultimele 12 luni
(k) Tipul și numărul actelor de identitate, inclusiv ţara unde a fost emis și data
(l) Descrierea fi zică
(1) Sex
(2) Înălţime
(3) Greutate
(4) Statură
(5) Păr
(6) Ochi
(7) Culoarea pielii
(8) Semne distinctive sau particularităţi
(m) Detalii pe scurt despre infracţiune (incluzînd amănunte despre tipul, canti-
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tatea și originea bunurilor implicate în infracţiune, fabricantul, transportatorul și 
destinatarul) și circumstanţele care au dus la descoperirea sa.

(n) Natura și suma penalizării și/sau a sentinţei dictate.
(o) Alte observaţii, inclusiv limbile vorbite și (dacă există) orice condamnări an-

terioare înregistrate.
(p) Partea Contractantă care a furnizat informaţiile (inclusiv numărul de referinţă).
17. Ca regulă generală, Secretarul General al Consiliului va distribui informaţiile 

referitoare la partea 1 a indexului central cel puţin în ţările a căror cetăţenie sau na-
ţionalitate o posedă persoana respectivă, în care este rezident, sau pe care le-a vizitat 
în ultimele12 luni.

Indexul central, 

Partea II: Metode

18. Notifi cările conforme cu această parte a indexului central vor furniza in-
formaţii referitoare la metodele folosite pentru comiterea contrabandei, inclusiv 
metode de ascundere, în toate cazurile de interes internaţional semnifi cativ. Părţile 
Contractante vor raporta fi ecare utilizare a unei metode cunoscute de contrabandă, 
ca și metodele noi neobișnuite sau posibile, astfel încît să poată fi  detectate tendinţele 
actuale în acest domeniu.

19. Informaţiile care vor fi  furnizate vor include, în măsura posibilului, 
următoarele:

(a) Descrierea metodelor de comitere a contrabandei. Dacă este disponibilă, va 
fi  transmisă descrierea (marca, modelul, numărul de înregistrare, etc.) a oricărui 
mijloc de transport folosit. Cînd este posibil, se vor transmite date din placa sau 
certifi catul de aprobare ale containerelor sau vehiculelor a căror construcţie a fost 
aprobată printr-o Convenţie internaţională, ca și informaţii despre orice violarea 
sigiliilor, șuruburilor, dispozitivelor de sigilare, sau a altor piese ale containerelor sau 
vehiculelor.

(b) Descrierea, dacă este cazul, a ascunzătorii, incluzînd, cînd este posibil, o foto-
grafi e sau o schiţă.

(c) Descrierea mărfurilor în cauză.
(d) Alte observaţii, inclusiv circumstanţele care au condus la descoperire.
(e) Partea Contractantă care furnizează informaţia (inclusiv numărul de referinţă).

Indexul central, 

Partea III: Ambarcaţiunile implicate în contrabandă

20. Notifi cările conforme cu această parte vor furniza informaţii referitoare la 
ambarcaţiunile, de toate tipurile, care au fost implicate în contrabandă, dar ar trebui 
limitate, în principiu, la cazurile considerate a fi  de interes naţional.

21. În măsura în care sînt disponibile și pot fi  comunicate în conformitate cu 
legislaţia naţională, informaţiile furnizate vor conţine următoarele:
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(a) Denumirea și date de identifi care a navei (S.S., M.V., tonaj, formă, etc.)
(b) Numele și adresa proprietarului/navlositorului
(c) Pavilionul
(d) Portul în care este înregistrat și dacă este diferit, portul de armare
(e) Numele și cetăţenia/naţionalitatea căpitanului (și, dacă este cazul, ale ofi ţerilor 

principali)
(f) Natura infracţiunii, inclusiv descrierea mărfurilor capturate
(g) Descrierea, dacă este cazul, a ascunzătorii (inclusiv, unde este posibil, o foto-

grafi e sau schiţă), și a circumstanţelor care au dus la descoperire
(h) Ţara de origine a mărfurilor capturate
(ij) Primul port de încărcare
(k) Portul de destinaţie fi nală
(l) Porturile unde s-au făcut aprovizionări sau reparaţii între (ij)și (k)
(m) Alte observaţii (numărul de cazuri în care aceeași navă, companie transporta-

toare, navlositor sau alt operator naval au fost implicaţi în contrabandă, etc.)
(n) Partea Contractantă care furnizează informaţia (inclusiv numărul de referinţă)

Anexa XI

Asistenţa în acţiunile întreprinse împotriva contrabandei cu opere de 

artă, antichităţi şi bunuri culturale

1. Prevederile prezentei Anexe se aplică în cazul operelor de artă, al antichităţilor 
și al altor “bunuri culturale” care, din raţiuni religioase sau laice, sîmt considerate 
importante pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știinţă, în sensul 
paragrafelor (a)-(k) ale articolului 1 ale Convenţiei UNESCO asupra mijloacelor de 
interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului de proprietate a bu-
nuri culturale (Paris, 14 noiembrie1970), în măsura în care aceste opere de artă, anti-
chităţi și alte bunuri culturale fac obiectul contrabandei. Acestea nu exclud aplicarea 
de măsuri de cooperare la nivel naţional cu instituţiile naţionale pentru protecţia 
patrimoniului cultural și, în domeniul vamal, ele suplimentează aplicarea în practi-
că a prevederilor Convenţiei UNESCO de către Părţile Contractante la respectiva 
Convenţie care au acceptat și prezenta Anexă.

2. Prevederile prezentei Anexe privind contrabanda cu opere de artă, antichităţi și 
alte bunuri culturale se aplică, ori de cîte ori este necesar și în limitele competenţelor 
administraţiilor vamale, și operaţiunilor fi nanciare efectuate în legătură cu această 
contrabandă.

Schimbul de informaţii din proprie iniţiativă între administraţiile vamale

3. Din proprie iniţiativă și fără întîrziere, administraţiile vamale ale Părţilor 
Contractante vor comunica altor administraţii vamale care pot fi  direct interesate, 
orice informaţie disponibilă privind:

(a) operaţiunile despre care se știe sau se suspectează că ar constitui, sau care 
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ar favoriza săvîrșirea de contrabandă cu opere de artă, antichităţi sau alte bunuri 
Culturale;

(b) persoanele despre care se știe că sînt implicate sau, în măsura în care legisla-
ţia naţională permite comunicarea de Informaţii referitoare la astfel de persoane, 
persoane suspectate a fi  implicate în operaţiuni la care se referă paragraful (a) de 
mai sus, ca și vehiculele, nave, aeronavele și alte mijloace de transport utilizate sau 
suspectate de a fi  folosite pentru aceste operaţiuni;

(c) mijloace sau metode noi întrebuinţate în contrabanda cu opere de artă, anti-
chităţi sau alte bunuri culturale;

Asistenţa, la cerere, privind supravegherea

4. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia va-
mală a celeilalte Părţi Contractante, în limitele competenţei și capacităţii sale, va 
exercita o supraveghere specială, pentru o perioadă determinată de timp, asupra:

(a) deplasărilor, în special intrarea pe și ieșirea din teritoriul său, a anumitor per-
soane despre care există motive sufi ciente să se creadă că sînt implicate, profesional, 
sau în mod repetat, în contrabanda cu opere de artă, antichităţi sau alte bunuri 
culturale, pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;

(b) deplasărilor operelor de artă, antichităţilor sau ale altor bunuri culturale rapor-
tate de către administraţia vamală a Părţii Contractante solicitante ca fi ind de natu-
ră să provoace un important trafi c ilicit pornit de pe teritoriul Părţii Contractante 
respective;

(d) anumitor vehicule, nave, aeronave sau alte mijloace de transport despre care 
există motive sufi ciente să se creadă că sînt întrebuinţate în contrabanda cu opere 
de artă, antichităţi sau alte bunuri culturale, pe teritoriul Părţii Contractante so-
licitante, și va comunica un raport asupra acestora, administraţiei vamale a Părţii 
Contractante solicitante.

Investigaţii la cerere, în numele altei Părţi Contractante

5. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia va-
mală a altei Părţi Contractante, va efectua investigaţii în măsura capacităţii sale și 
în conformitate cu legislaţia și reglementările în vigoare pe teritoriul său, pentru a 
obţine dovezi privind orice contrabandă cu opere de artă, antichităţi sau alte bunuri 
culturale, afl ate în curs de cercetare pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, și va 
lua depoziţii de la orice persoană cercetată în legătură cu operaţiunea respectivă de 
contrabandă, sau de la martori și experţi, și va comunica rezultatele investigaţiilor, 
ca și orice documente sau alte probe, administraţiei vamale a Părţii Contractante 
solicitante.

Acţiunile întreprinse de reprezentanţii ofi ciali a unei Părţi Contractante 

pe teritoriul altei Părţi Contractante

6. Atunci cînd dovezile numai sub forma unor depoziţii scrise nu sînt sufi ciente, 
la cererea administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administraţia vamală a 
altei Părţi Contractante, în limitele competenţei sale, va autoriza pe reprezentanţii 
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săi ofi ciali să compară în faţa unei curţi sau a unui tribunal, pe teritoriul Părţii 
Contractante solicitante, în calitate de martori sau experţi în probleme de contra-
bandă cu opere de artă, antichităţi sau alte bunuri culturale. Solicitarea de a cumpă-
ra va preciza, în detaliu în ce caz și în ce calitate va fi  audiat reprezentantul ofi cial. 
Administraţia vamală a Părţii Contractante care acceptă solicitarea va defi ni, în mo-
mentul autorizării participării, limitele pe care trebuie să le respecte reprezentanţii 
săi ofi ciali cînd depun mărturie.

7. La cererea scrisă a administraţiei vamale a unei Părţi Contractante, administra-
ţia vamală a altei Părţi Contractante îi va autoriza, atunci cînd se consideră necesar 
și în măsura competenţelor și a capacităţii sale, pe reprezentanţii ofi ciali ai adminis-
traţiei solicitante să fi e prezenţi pe teritoriul Părţii Contractante solicitate în legătură 
cu investigaţiile sau raportarea ofi cială referitoare la contrabanda cu opere de artă, 
antichităţi sau alte bunuri culturale care interesează Partea Contractantă solicitantă.

8. Atunci cînd se consideră necesar de către ambele Părţi Contractante și cu res-
pectarea legislaţiei și ale reglementărilor în vigoare pe teritoriile lor, reprezentanţii 
ofi ciali ai administraţiilor vamale ale unei Părţi Contractante vor participa, la so-
licitarea altei Părţi Contractante, la investigaţiile efectuate pe teritoriul acelei Părţi 
Contractante.

Coordonarea informaţiilor

9. Administraţiile vamale ale Părţilor Contractante vor comunica Secretarului 
General al Consiliului, în măsura în care aceste informaţii sînt de interes internaţi-
onal, informaţiile specifi cate în continuare.

10. Secretarul General al Consiliului va institui și va ţine la zi un index centralizat 
la informaţiilor comunicate lui de către Părţile Contractante și va folosi informaţiile 
din acesta pentru pregătirea sintezelor și a studiilor asupra tendinţelor noi și recu-
rente în contrabanda cu opere de artă, antichităţi sau alte bunuri culturale. Periodic, 
el va revizui indexul pentru a elimina informaţiile care, după părerea sa, nu mai sînt 
de folos sau sînt depășite.

11. La cererea Secretarului General al Consiliului și în condiţiile celorlalte pre-
vederi ale Convenţiei și ale prezentei Anexe, administraţiile vamale ale Părţilor 
Contractante vor pune Secretarului General informaţiile suplimentare necesare pen-
tru pregătirea sintezelor și a studiilor la care face referire paragraful 10 al prezentei 
Anexe.

12. Secretarul General al Consiliului va emite o circulară către serviciile ofi ciale 
numite de administraţiile vamale ale Părţilor Contractante, conţinînd informaţii 
specifi ce în baza centrală de date, în măsura în care consideră că o asemenea circu-
lară este utilă, ca și orice alte sinteze și studii la care face referire paragraful 10 al 
prezentei Anexe.

13. Secretarul General al Consiliului va emite, de asemenea, cu excepţia cînd 
Partea Contractantă care furnizează informaţiile nu se pronunţă împotriva aceste-
ia, o circulară către UNESCO și Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale/
Interpol, cuprinzînd orice informaţie privitoare la contrabanda cu opere de artă, an-
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tichităţi sau alte bunuri culturale, cuprinsă în indexul centralizat, în cazurile în care 
s-a efectuat un transfer ilicit de proprietate și el consideră necesară această circulară, 
împreună cu orice alte sinteze și studii pe care le-a pregătit cu referire la acest subiect, 
conform paragrafului 10al prezentei Anexe.

14. La cerere, Secretarul General al Consiliului va furniza Părţi Contractante care 
a acceptat prezenta Anexă, orice altă informaţie pe care o are la dispoziţie în legătură 
cu coordonarea informaţiilor la care se referă prezenta Anexă.

Indexul central, Partea I: Persoane

15. Notifi cările conforme cu această secţiune vor furniza informaţii referitoare la:
(a) persoanele condamnate defi nitiv pentru contrabandă; și
(b) cînd este cazul, persoanele suspectate de contrabandă sau prinse în timpul 

comiterii contrabandei pe teritoriul Părţii Contractante care face notifi carea, chiar 
dacă procedurile legale nu au fost terminate, fi ind de la sine înţeles că atunci cînd 
Părţile Contractante se abţin să notifi ce numele și descrierile persoanelor implicate 
întrucît aceste notifi cări sînt interzise de legislaţia lor naţională, acestea vor întocmi 
totuși o notifi care care să conţină cît mai multe din elementele enumerate în această 
Parte a indexului centralizat.

16. Informaţiile furnizate vor conţine, în măsura posibilului,următoarele 
informaţii:

(a) Numele
(b) Prenumele
(c) Numele avut înainte de căsătorie (dacă este cazul)
(d) Porecla sau pseudonimul
(e) Ocupaţia
(f) Adresa (prezentă)
(g) Data și locul nașterii
(h) Cetăţenia/Naţionalitatea
(ij) Ţara de reședinţă și ţările vizitate în ultimele 12 luni
(k) Tipul și numărul actelor de identitate, incluzînd ţara și data emiterii
(î) Descrierea fi zică
(1) Sex
(2) Înălţime
(3) Greutate
(4) Statură
(5) Păr
(6) Ochi
(7) Culoarea pielii
(8) Semne distinctive sau particularităţi
(m) Detalii pe scurt despre infracţiune (incluzînd tipul, cantitatea și originea bu-

nurilor implicate în infracţiune și dacă s-a efectuat un transfer ilicit de proprietate) 
și circumstanţele care au dus la descoperirea sa.

(n) Natura și suma penalităţii și/sau a sentinţei dictate.
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(o) Alte observaţii, inclusiv limbile vorbite și (dacă există) orice condamnări an-
terioare înregistrate.

(p) Partea Contractantă care a furnizat informaţiile (inclusiv numărul de referinţă).
17. Ca regulă generală, Secretarul General al Consiliului va transmite informaţiile 

referitoare la Partea 1 a indexului centralizat cel puţin ţărilor a căror cetăţenie/naţi-
onalitate o deţine persoana respectivă, ţării al cărei rezident este și ţărilor vizitate de 
aceasta în ultimele 12 luni.

Indexul central, 

Partea II: Metode

18. Notifi cările conforme cu această Parte a indexului central vor furniza in-
formaţii referitoare la metode de contrabanda cu opere de artă antichităţi sau alte 
bunuri culturale, inclusiv metode de ascundere, în toate cazurile de interes internaţi-
onal semnifi cativ. Părţile Contractante vor raporta orice întrebuinţare a unei metode 
cunoscute de contrabandă, ca și metodele noi, neobișnuite sau posibile, astfel încît să 
poată fi  identifi cate tendinţele actuale în acest domeniu.

19. Informaţiile care vor fi  furnizate vor include, în măsura posibilului, 
următoarele:

(a) Descrierea metodelor de comitere a contrabandei. Dacă este disponibilă, va fi  
transmisă descrierea (marca, modelul, numărul de înregistrare, în cazul vehiculelor 
rutiere, tipul navei, etc.) a oricărui mijloc de transport folosit. Cînd este posibil, se 
vor transmite date din placa sau certifi catul de aprobare ale containerelor sau vehi-
culelor a căror construcţie a fost aprobată printr-o Convenţie internaţională, ca și 
informaţii despre orice violare a sigiliilor, șuruburilor, dispozitivelor de sigilare, sau 
a altor piese ale containerelor sau vehiculelor.

(b) Descrierea, dacă este cazul, a ascunzătorii, incluzînd, cînd este posibil, o foto-
grafi e sau o schiţă.

(c) Descrierea mărfurilor în cauză.
(d) Alte observaţii, inclusiv circumstanţele care au condus la descoperire.
(e) Partea Contractantă care furnizează informaţia (inclusiv numărul de referinţă).
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CONVENŢIA ASUPRA ELIMINĂRII TUTUROR FORMELOR 
DE DISCRIMINARE FAŢĂ DE FEMEI*

Statele părţi la prezenta Convenţie,
Luînd notă că în Carta Naţiunilor Unite se reafi rmă încrederea în drepturile 

fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea 
drepturilor bărbatului și femeii,

Luînd notă că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afi rmă principiul ne-
discriminării și proclamă că toate fi inţele umane se nasc libere și egale în demnitate 
și drepturi și că fi ecare om poate să se prevaleze de toate drepturile și libertăţile 
enunţate în acest document, fără nici o deosebire, îndeosebi de sex,

Luînd notă că statele părţi la pactele internaţionale ale drepturilor omului au 
obligaţia să asigure egalitatea drepturilor bărbatului și femeii în exercitarea tuturor 
drepturilor economice, sociale, culturale, civile și politice,

Luînd în considerare convenţiile internaţionale încheiate sub egida Organizaţiei 
Naţiunilor Unite și instituţiilor specializate în vederea promovării egalităţii dreptu-
rilor bărbatului și femeii,

Luînd notă, de asemenea, de rezoluţiile, declaraţiile și recomandările adoptate de 
Organizaţia Naţiunilor Unite și instituţiile specializate în vederea promovării egali-
tăţii drepturilor bărbatului și femeii,

Preocupate în același timp de constatarea că, în pofi da acestor diverse instrumen-
te, femeile continuă să facă obiectul unor importante discriminări,

Reamintind că discriminarea faţă de femei violează principiile egalităţii în drep-
turi și respectului demnităţii umane, că ea împiedică participarea femeilor, în ace-
leași condiţii ca bărbaţii, la viaţa politică, socială, economică și culturală din ţara lor, 
creează obstacole creșterii bunăstării societăţii și a familiei și împiedică femeile să-și 
servească ţara și omenirea în deplinătatea posibilităţilor lor,

Preocupate de faptul că, în situaţiile de sărăcie, femeile au un acces minim la ali-
mentaţie, servicii medicale, educaţie, pregătire profesională, precum și la angajarea 
în muncă și la satisfacerea altor necesităţi,

Convinse că instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, bazată pe echi-
tate și justiţie, va contribui în mod semnifi cativ la promovarea egalităţii între bărbat 
și femeie,

Subliniind că eliminarea apartheidului, a tuturor formelor de rasism, a discrimi-
nării rasiale, colonialismului, neocolonialismului, agresiunii, ocupaţiei și dominaţiei 
străine, a amestecului în treburile interne ale statelor este indispensabilă exercitării 
depline de către bărbat și femeie a drepturilor lor,

Afi rmînd că întărirea păcii și securităţii internaţionale diminuarea încordării 
internaţionale, cooperarea dintre toate statele, indiferent de sistemele lor sociale 
și economice, dezarmarea generală și completă și, îndeosebi, dezarmarea nucleară 
sub control internaţional strict și efi cace, afi rmarea principiilor justiţiei, egalităţii și 

* Adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 
34/180 din 18 decembrie 1979. Intrată în vigoare la 3 septembrie 1981, conform dispoziţiilor 
art. 27(1.).
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avantajului reciproc în relaţiile dintre ţări și înfăptuirea dreptului popoarelor afl ate 
sub dominaţie străină și colonială și sub ocupaţie străină la autodeterminare și la 
independenţă, precum și respectul suveranităţii naţionale și al integrităţii teritoriale 
vor favoriza progresul social și dezvoltarea și vor contribui, în consecinţă, la realiza-
rea deplinei egalităţi între bărbat și femeie,

Convinse că dezvoltarea completă a unei ţări, bunăstarea lumii și cauza păcii cer 
participarea deplină a femeilor, în condiţii de egalitate cu bărbaţii, în toate domeniile,

Avînd în vedere însemnătatea contribuţiei femeilor la bunăstarea familiei, în pro-
gresul societăţii, care pînă în prezent nu a fost pe deplin recunoscută, ca și importan-
ţa socială a maternităţii, precum și rolul părinţilor în familie și în educarea copiilor, 
și conștiente de faptul că rolul femeii în procreare nu trebuie să fi e o cauză de discri-
minare și că educarea copiilor necesită o împărţire a responsabilităţilor între bărbaţi, 
femei și societate în ansamblul său,

Conștiente că rolul tradiţional al bărbatului în familie și societate trebuie să evo-
lueze în aceeași măsură cu acela al femeii, dacă se dorește să se ajungă la o egalitate 
reală a bărbatului și a femeii,

Hotărîte să pună în aplicare principiile enunţate în Declaraţia asupra eliminării 
discriminării faţă de femei și pentru aceasta să adopte măsurile necesare pentru 
eliminarea acestei discriminări sub toate formele și manifestările ei, Au convenit 
asupra celor ce urmează:

PARTEA ÎNTÎI

ARTICOLUL 1
În termenii prezentei Convenţii, expresia discriminare faţă de femei vizează orice 

diferenţiere, excludere sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect sau scop să 
compromită ori să anihileze recunoașterea, benefi ciul și exercitarea de către femei, 
indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat și femeie, a 
drepturilor omului și libertăţilor, fundamentale, în domeniile politic, economic, so-
cial, cultural și civil sau în orice alt domeniu. 

ARTICOLUL 2
Statele părţi condamnă discriminarea faţă de femei sub toate formele sale, convin 

să ducă prin toate mijloacele adecvate și fără întîrziere o politică vizînd să elimine 
discriminarea faţă de femei și, în acest scop, se angajează:

a) să înscrie în constituţia lor naţională sau în alte dispoziţii legislative corespun-
zătoare principiul egalităţii bărbaţilor și femeilor, în măsura în care acest lucru nu a 
fost deja efectuat, și să asigure, pe cale legislativă sau pe alte căi adecvate, aplicarea 
efectivă a acestui principiu;

b) să adopte măsuri legislative și alte măsuri corespunzătoare, inclusive sancţiuni 
în caz de nevoie, care să interzică orice discriminare faţă de femei;

c) să instituie o protecţie pe cale jurisdicţională a drepturilor femeilor pe bază de 
egalitate cu bărbaţii și să garanteze prin intermediul tribunalelor naţionale compe-
tente și al altor instituţii publice protecţia efectivă a femeilor împotriva oricărui act 
discriminatoriu;
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d) să se abţină de la orice act sau practică discriminatorie faţă de femeie și să asi-
gure ca autorităţile și instituţiile publice să se conformeze acestei obligaţii;

e) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei de către o persoană, o organizaţie sau o întreprindere oricare ar fi  aceasta;

f) să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv prin dispoziţiile legislative, pen-
tru modifi carea sau abrogarea oricărei legi, dispoziţii, cutume sau practici care con-
stituie o discriminare faţă de femei;

g) să abroge toate dispoziţiile penale care constituie o discriminare faţă de femei.

ARTICOLUL 3
Statele părţi iau în toate domeniile – politic, social, economic și cultural – toate 

măsurile corespunzătoare, inclusiv prin dispoziţii legislative, pentru a asigura depli-
na dezvoltare și progresul femeilor, în scopul de a le garanta exercitarea și benefi cial 
drepturilor omului și libertăţilor fundamentale, pe baza egalităţii cu bărbaţii. 

ARTICOLUL 4
1. Adoptarea de către statele părţi a unor măsuri temporare speciale, menite să 

accelereze instaurarea egalităţii în fapt între bărbaţi și femei, nu este considerată cu 
un act de discriminare în sensul defi niţiei din prezenta Convenţie, dar nu trebuie 
ca aceasta să aibă drept consecinţă menţinerea unor norme inegale sau diferenţiate; 
aceste măsuri trebuie să fi e abrogate de îndată ce au fost realizate obiectivele în ma-
terie de egalitate de șanse și tratament.

2. Adoptarea de către statele părţi a unor măsuri speciale, inclusiv cele prevăzute 
în prezenta Convenţie, care au drept scop ocrotirea maternităţii, nu este considerată 
ca un act discriminatoriu. 

ARTICOLUL 5
Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru:
a) a modifi ca schemele și metodele de comportament social și cultural al bărbatu-

lui și femeii, pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor și practicilor cutumiare 
sau de altă natură care sunt bazate pe ideea de inferioritate sau superioare a unui sex, 
sau pe imaginea șablon privind rolul bărbatului sau al femeii;

b) a asigura ca educaţia în familie să contribuie la o înţelegere clară a faptului că 
maternitatea este o funcţie socială și recunoașterea responsabilităţii comune a bărba-
tului și femeii în creșterea și educarea copiilor și în asigurarea dezvoltării lor, ţinînd 
seama că interesul copilului este condiţia primordială în toate cazurile. 

ARTICOLUL 6
Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate, inclusiv pe plan legislativ, pentru re-

primarea sub toate formele existente a trafi cului de femei și a exploatării prostituării 
femeii.
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PARTEA A DOUA

ARTICOLUL 7
Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea discriminării faţă 

de femei în viaţa politică și publică a ţării și, în special, pentru a le asigura, în con-
diţii de egalitate cu bărbaţii:

a) dreptul de a vota la toate alegerile și referendumurile publice și de a fi  alese în 
toate organismele eligibile în mod public;

b) dreptul de a lua parte la elaborarea politicii statului și la punerea acesteia în 
aplicare, de a ocupa funcţii publice și a exercita toate funcţiile publice la toate eșa-
loanele de guvernămînt;

c) dreptul de a participa în organizaţiile și asociaţiile neguvernamentale care acti-
vează în viaţa publică și politică a ţării. 

ARTICOLUL 8
Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru ca femeile să aibă posibilitatea, 

în condiţii de egalitate cu bărbaţii și fără discriminare, de a reprezenta guvernul lor 
pe plan internaţional și de a participa la activităţile organizaţiilor internaţionale. 

ARTICOLUL 9
1. Statele părţi vor acorda femeilor drepturi egale cu cele ale bărbaţilor în ceea ce 

privește dobîndirea, schimbarea sau păstrarea cetăţeniei. Ele vor garanta îndeosebi 
că nici căsătoria cu un străin, nici schimbarea cetăţeniei soţului în timpul căsătoriei 
nu o vor face apatridă și nici nu o vor obliga să-și ia cetăţenia soţului.

2. Statele părţi vor acorda femeii drepturi egale cu cele ale bărbatului în ceea ce 
privește cetăţenia copiilor lor.

PARTEA A TREIA

ARTICOLUL 10
Statele părţi vor lua măsurile corespunzătoare pentru eliminarea discriminării 

faţă de femei, în scopul de a le asigura drepturi egale cu cele ale bărbatului în ceea 
ce privește educaţia și, în special, pentru a asigura pe baza egalităţii bărbatului cu 
femeia:

a) aceleași condiţii de orientare profesională, de acces la studii și la obţinerea de 
diplome în instituţiile de învăţămînt la toate categoriile, în zone rurale ca și în zone 
urbane, această egalitate trebuind să fi e asigurată în învăţămîntul preșcolar, general, 
tehnic, profesional și în învăţămîntul tehnic superior ca și în cadrul oricărui alt mij-
loc de formare profesională;

b) accesul la aceleași programe, la aceleași examene, la un corp didactic posedînd 
o califi care de același nivel și la localuri și echipamente școlare de aceeași calitate;

c) eliminarea oricărei concepţii șablon privind rolul bărbatului și al femeii la toate 
nivelurile și în toate formele de învăţămînt, prin încurajarea educaţiei mixte și a altor 
tipuri de educaţie, care sunt destinate să contribuie la realizarea acestui obiectiv și, în 
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special, prin revizuirea cărţilor și programelor școlare și adaptarea corespunzătoare 
a metodelor pedagogice;

d) aceleași posibilităţi în ceea ce privește acordarea de burse și alte subvenţii pen-
tru studii;

e) aceleași posibilităţi de acces la programele de educaţie permanentă, inclusive 
la programele de alfabetizare îndeosebi în vederea reducerii cît mai rapide a oricărei 
discrepanţe în domeniul instrucţiei publice între bărbat și femeie;

f) reducerea procentului femeilor care își abandonează studiile și organizarea de 
programe pentru tinerele fete și pentru femeile care părăsesc școala înainte de ter-
minarea ei;

g) aceleași posibilităţi de a participa activ la sport și educaţie fi zică;
h) accesul la informaţiile specifi ce de ordin educativ, care au drept scop asigura-

rea sănătăţii și bunăstării familiilor, inclusiv la informaţiile și sfaturile referitoare la 
planifi carea familială. 

ARTICOLUL 11
1. Statele părţi se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru elimina-

rea discriminării faţă de femeie în domeniul angajării în muncă, pentru a se asigura, 
pe baza egalităţii dintre bărbat și femeie, aceleași drepturi și, în special:

a) dreptul la muncă, ca drept inalienabil pentru toate fi inţele umane;
b) dreptul la aceleași posibilităţi de angajare în muncă, inclusiv în privinţa aplică-

rii acelorași criterii de selecţie în materie de angajare;
c) dreptul la libera alegere a profesiei și a locului de muncă, dreptul la promovare, 

la stabilirea locului de muncă și la toate facilităţile și condiţiile de muncă, dreptul 
la formare profesională și la reciclare, inclusiv ucenicie, perfecţionare profesională și 
pregătire permanentă;

d) dreptul la egalitate de remuneraţie, inclusiv în ceea ce privește și alte avantaje, 
la egalitate de tratament pentru o muncă de o valoare egală și, de asemenea, la ega-
litate de tratament în privinţa calităţii muncii;

e) dreptul la securitate socială, în special la pensie, ajutoare de șomaj, de boală, 
de invaliditate, de bătrîneţe sau pentru orice altă situaţie de pierdere a capacităţii de 
muncă, ca și dreptul la concediu plătit;

f) la ocrotirea sănătăţii și la securitatea condiţiilor de muncă, inclusiv la salvgar-
darea funcţiilor de reproducere.

2. Pentru a preveni discriminarea faţă de femei bazată pe căsătorie sau maternitate 
și pentru a le garanta în mod efectiv dreptul la muncă, statele părţi se angajează să 
ia măsuri corespunzătoare, avînd drept obiect:

a) interzicerea, sau pedeapsa sancţiunilor, a concedierii pentru cauză de gravidi-
tate sau concediu de maternitate și a discriminării în ceea ce privește concedierile 
bazate pe statutul matrimonial;

b) instituirea acordării concediului de maternitate plătit sau care ar crea drepturi 
la prestări sociale similare, cu garantarea menţinerii locului de muncă avut anterior, 
a drepturilor de vechime și a avantajelor sociale;

c) încurajarea creării de servicii sociale de sprijin, necesare pentru a permite pă-
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rinţilor să-și combine obligaţiile familiale cu responsabilităţile profesionale și cu par-
ticiparea la viaţa publică, favorizînd îndeosebi crearea și dezvoltarea unei reţele de 
grădiniţe de copii;

d) asigurarea unei protecţii speciale pentru femeile însărcinate, pentru care s-a 
dovedit că munca le este nocivă.

3. Legile care au drept scop să ocrotească femeile în domeniile vizate prin prezen-
tul articol vor fi  revăzute periodic, în funcţie de cunoștinţele știinţifi ce și tehnice, 
vor fi  revizuite, abrogate sau extinse, în funcţie de necesităţi.

ARTICOLUL 12
1. Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea discriminării 

faţă de femei în domeniul sănătăţii, pentru a le asigura, pe baza egalităţii între băr-
bat și femeie, mijloace de a avea acces la serviciile medicale, inclusiv la cele referitoare 
la planifi carea familială.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, statele părţi vor asigura pentru fe-
mei în timpul gravidităţii, la naștere și după naștere servicii corespunzătoare și, la 
nevoie, gratuite și, de asemenea, un regim alimentar corespunzător în timpul gravi-
dităţii și pe parcursul alăptării. 

ARTICOLUL 13
Statele părţi se angajează să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea discri-

minării faţă de femei în alte domenii ale vieţii economice, sociale, în scopul de a 
asigura, pe baza egalităţii bărbatului cu femeia, aceleași drepturi și, în special:

a) dreptul de prestaţii familiale;
b) dreptul la împrumuturi bancare, împrumuturi ipotecare și alte forme de credit 

fi nanciar;
c) dreptul de a participa la activităţile recreative, sport și la toate aspectele vieţii 

culturale. 

ARTICOLUL 14
1. Statele părţi vor ţine seama de problemele specifi ce ale femeilor din mediul 

rural și de rolul important pe care aceste femei îl au în susţinerea materială a fami-
liilor lor, în special prin munca lor în sectoarele nefi nanciare ale economiei, și vor 
lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea dispoziţiilor prezentei 
Convenţii femeilor din zonele rurale.

2. Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a elimina discriminarea faţă 
de femei din zonele rurale, cu scopul de a asigura, pe baza egalităţii între bărbat și 
femeie, participarea lor la dezvoltarea rurală și la avantajele acestei dezvoltări și, în 
special, le vor asigura dreptul:

a) de a participa din plin la elaborarea și executarea planurilor de dezvoltare la 
toate nivelurile;

b) de a avea acces la serviciile corespunzătoare în domeniul sănătăţii, inclusive la 
informaţii, sfaturi și servicii în materie de planifi care a familiei;

c) de a benefi cia în mod direct de programele de securitate socială;
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d) de a benefi cia de toate formele de pregătire și educaţie, școlare și neșcolare, 
inclusiv în materie de alfabetizare socială, și de a putea să benefi cieze de toate ser-
viciile publice de informare și educare, în special pentru a crește competenţa lor 
tehnică;

e) de a organiza grupe de întrajutorare și cooperative pentru a le asigura aceleași 
șanse pe plan economic, indiferent că este vorba de muncă salariată sau de muncă 
independentă;

f) de a participa la toate activităţile publice;
g) de a avea acces la obţinerea de credite și împrumuturi agricole, precum și la ser-

viciile de comercializare și la tehnologii corespunzătoare, și de a benefi cia de un trata-
ment egal cu ocazia înfăptuirii reformelor agrare și a proiectelor de amenajări rurale;

h) de a benefi cia de condiţii de viaţă convenabile, în special în ceea ce privește 
locuinţele, condiţiile sanitare, aprovizionare cu electricitate și apă, transporturi și 
comunicaţii.

PARTEA A PATRA

ARTICOLUL 15
1. Statele părţi recunosc egalitatea femeii cu bărbatul în faţa legii.
2. Statele părţi recunosc femeia, în materie civilă, ca avînd o capacitate juridi-

că identică cu aceea a bărbatului și aceleași posibilităţi pentru a o exercita. Ele îi 
recunosc, în special, drepturi egale în ceea ce privește încheierea de contracte și 
administrarea bunurilor și îi vor acorda același tratament în toate fazele procedurii 
judiciare.

3. Statele părţi convin că orice contract și orice act privat, de orice natură, avînd 
un efect juridic care vizează limitarea capacităţii juridice a femeii, trebuie să fi e con-
siderat ca nul și neavenit. 

4. Statele părţi vor acorda bărbatului și femeii aceleași drepturi în ceea ce privește 
legislaţia referitoare la dreptul persoanelor de a circula liber și de a-și alege reședinţa 
și domiciliul lor. 

ARTICOLUL 16
1. Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a elimina discriminarea faţă 

de femei în toate problemele decurgînd din căsătorie și în raporturile de familie și, 
în special, vor asigura, pe baza egalităţii bărbatului cu femeia:

a) același drept de a încheia o căsătorie;
b) același drept de a-și alege în mod liber soţul și de a nu încheia o căsătorie decît 

prin consimţămîntul său liber și deplin;
c) aceleași drepturi și aceleași responsabilităţi atît în timpul căsătoriei, cît și la 

desfacerea ei;
d) aceleași drepturi și aceleași responsabilităţi în calitate de părinţi, indiferent de 

situaţia lor matrimonială, pentru problemele referitoare la copiii lor; în toate cazuri-
le, interesul copiilor va fi  considerat primordial;

e) aceleași drepturi de a decide în mod liber și în deplină cunoștinţă de cauză 



230

asupra numărului și planifi cării nașterilor și de a avea acces la informaţii, la educaţie 
și la mijloacele necesare pentru exercitarea acestor drepturi;

f ) aceleași drepturi și responsabilităţi în materie de tutelă, curatelă, de încredinţare 
și adopţie a copiilor sau reglementări juridice similare, cînd aceste instituţii există în 
legislaţia naţională; în toate cazurile, interesul copiilor va fi  considerat primordial;

g) aceleași drepturi personale soţului și soţiei, inclusiv în ceea ce privește alegerea 
numelui de familie, a unei profesii și a unei ocupaţii;

h) aceleași drepturi pentru fi ecare dintre soţi în materie de proprietate, de dobîn-
dire, de gestiune, de administrare, de benefi ciu și de dispoziţie asupra bunurilor, atît 
cu titlu gratuit, cît și oneros.

2. Logodnele și căsătoriile copiilor nu vor avea efecte juridice și vor fi  luate toate 
măsurile necesare, inclusiv pe plan legislativ, de a se fi xa o vîrstă minimă pentru căsă-
torie și a face obligatorie înregistrarea căsătoriilor într-un registru ofi cial.

PARTEA A CINCEA

ARTICOLUL 17
1. În scopul examinării progreselor realizate în aplicarea prezentei Convenţii, se 

constituie un Comitet pentru eliminarea discriminării faţă de femei (denumit în con-
tinuare Comitet), care să fi e compus, în momentul intrării în vigoare a Convenţiei, 
din 18 – și după ratifi carea sau aderarea a 35 de state – din 23 experţi de înaltă autori-
tate morală și competenţă în domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei. Experţii vor 
fi  aleși de către statele părţi din rîndul cetăţenilor lor și vor funcţiona cu titlu perso-
nal, ţinînd seama de principiul unei repartiţii geografi ce echitabile și de reprezentarea 
diferitelor forme de civilizaţie, precum și a principalelor sisteme juridice.

2. Membrii Comitetului vor fi  aleși prin vot secret, dintr-o listă de candidaţi de-
semnaţi de către statele părţi. Fiecare stat parte poate să desemneze un candidat ales 
dintre cetăţenii săi.

3. Prima alegere va avea loc la 6 luni după data intrării în vigoare a prezentei 
Convenţii. Cu 3 luni cel puţin înaintea datei fi ecărei alegeri, Secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite adresează o scrisoare statelor părţi pentru a le invita să 
prezinte candidaţii lor într-un termen de 2 luni. Secretarul general întocmește o listă 
alfabetică a tuturor candidaţilor, indicînd din partea cărui stat au fost desemnaţi, listă 
pe care o va comunica statelor părţi.

4. Membrii Comitetului sunt aleși cu ocazia unei reuniuni a statelor părţi, con-
vocată de către Secretarul general la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite. La această 
reuniune, la care cvorumul este constituit din două treimi ale statelor părţi, sunt aleși 
ca membri ai Comitetului candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi 
și majoritatea absolută de voturi a reprezentanţilor statelor părţi prezenţi și votanţi.

5. Membrii Comitetului sunt aleși pentru 4 ani. Totuși, mandatul a 9 membri 
aleși la prima alegere va lua sfîrșit după 2 ani; președintele Comitetului va trage la 
sorţi numele acestor 9 membri imediat după prima alegere.

6. Alegerea celorlalţi cinci membri ai Comitetului se va face conform dispoziţiilor 
paragrafelor 2, 3 și 4 din prezentul articol, după cea de-a 35-a ratifi care sau adeziune. 
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Mandatul a doi membri, aleși cu această ocazie, va lua sfîrșit după 2 ani; numele 
acestor doi membri va fi  tras la sorţi de către președintele Comitetului.

7. Pentru a ocupa locurile devenite vacante în mod fortuit, statul parte al cărui 
expert a încetat de a exercita funcţiile sale de membru al Comitetului va numi un alt 
expert dintre cetăţenii săi, sub rezerva aprobării Comitetului.

8. Membrii Comitetului primesc, cu aprobarea Adunării generale, retribuţii din 
resursele Organizaţiei Naţiunilor Unite, în condiţiile fi xate de către Adunare, avînd 
în vedere importanţa responsabilităţilor Comitetului.

9. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pune la dispoziţia 
Comitetului personal și mijloacele materiale care îi sunt necesare pentru a se achita 
în mod efi cient de funcţiile ce îi sunt încredinţate în virtutea prezentei Convenţii. 

ARTICOLUL 18
1. Statele părţi se angajează să prezinte Secretarului general al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, în vederea examinării de către Comitet, un raport asupra mă-
surilor 8de ordin legislativ adoptat în aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii și 
asupra progreselor realizate în această privinţă:

a) în anul următor intrării în vigoare a Convenţiei în statul respectiv;
b) ulterior, la fi ecare 4 ani, precum și la cererea Comitetului.
2. Rapoartele pot să indice factorii și difi cultăţile care infl uenţează asupra măsurii 

în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute prin prezenta Convenţie. 

ARTICOLUL 19
1. Comitetul adoptă propriul său regulament de procedură.
2. Comitetul alege biroul său pentru o perioadă de 2 ani. 

ARTICOLUL 20
1. Comitetul se reunește în mod normal pentru o perioadă de cel mult 2 săptă-

mîni în fi ecare an, pentru a examina rapoartele prezentate în baza art. 18 al prezentei 
Convenţii.

2. Reuniunile Comitetului vor avea loc de regulă la sediul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite sau în orice alt loc adecvat, stabilit de către Comitet. 

ARTICOLUL 21
1. Comitetul prezintă anual un raport, prin intermediul Consiliului Economic și 

Social, Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra activităţilor sale și 
poate să formuleze sugestii și recomandări generale, bazate pe examinarea rapoar-
telor și informaţiilor primite de la statele părţi. Aceste sugestii și recomandări sunt 
incluse în raportul Comitetului, însoţite, după caz, de observaţiile statelor părţi.

2. Secretarul general transmite raportul Comitetului, spre informare, Comisiei 
pentru condiţia femeii. 

ARTICOLUL 22
Instituţiile specializate au dreptul să fi e reprezentate cu prilejul examinării aplică-
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rii tuturor dispoziţiilor prezentei Convenţii care intră în domeniul lor de activitate. 
Comitetul poate invita instituţiile specializate să prezinte rapoarte asupra aplicării 
Convenţiei în domenii din sfera lor de activitate.

PARTEA A ŞASEA

ARTICOLUL 23
Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu va aduce atingere prevederilor care sunt 

mai favorabile pentru realizarea egalităţii între bărbat și femeie, conţinute în:
a) legislaţia unui stat parte;
b) în orice altă Convenţie, tratat sau acord internaţional în vigoare în acel stat. 

ARTICOLUL 24
Statele părţi se angajează să adopte toate măsurile necesare la nivel naţional pen-

tru asigurarea exercitării depline a drepturilor recunoscute prin prezenta Convenţie. 

ARTICOLUL 25
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării tuturor statelor.
2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este desemnat ca depozitar 

al prezentei Convenţii.
3. Prezenta Convenţie este supusă ratifi cării, iar instrumentele de ratifi care vor fi  

depuse la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
4. Prezenta Convenţie va fi  deschisă aderării tuturor statelor. Aderarea se va face 

prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 26
1. Oricare dintre statele părţi poate cere în orice moment revizuirea prezen-

tei Convenţii, adresînd o comunicare scrisă în acest sens Secretarului general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite decide asupra măsurilor 
care vor fi  luate în cazul în speţă, faţă de o cerere de această natură. 

ARTICOLUL 27
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a treizecea zi care va urma depunerii 

la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea in-
strument de ratifi care sau aderare.

2. Pentru fi ecare stat care va ratifi ca prezenta Convenţie sau va adera după de-
punerea celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care sau de aderare, Convenţia 
va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii de către acest stat a 
instrumentului său de ratifi care sau de aderare. 

ARTICOLUL 28
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va primi și va comunica tu-



233

turor statelor textul rezervelor care au fost făcute în momentul ratifi cării sau aderării.
2. Nici o rezervă incompatibilă cu obiectul și scopurile prezentei Convenţii nu va 

fi  acceptată.
3. Rezerva poate fi  retrasă în orice moment, pe calea unei notifi cări adresate 

Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va informa toate statele 
părţi la Convenţie. Notifi carea va produce efecte de la data primirii ei. 

ARTICOLUL 29
1. Orice diferend între două sau mai multe state părţi privind interpretarea sau 

aplicarea prezentei Convenţii, care nu este soluţionat pe calea negocierilor, este supus 
arbitrajului, la cererea uneia dintre părţi. Dacă, în decurs de 6 luni de la data cererii 
de arbitraj, părţile nu reușesc să se pună de acord în ceea ce privește organizarea arbi-
trajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, 
depunînd o cerere în acest sens, în conformitate cu Statutul Curţii.

2. Oricare stat parte va putea declara, în momentul în care va semna prezenta 
Convenţie, o va ratifi ca sau va adera la ea că nu se consideră legat de dispoziţiile pa-
ragrafului 1 din prezentul articol. Celelalte state părţi nu vor putea să invoce aceste 
dispoziţii faţă de statul parte care a formulat astfel de rezerve.

3. Oricare stat parte care a formulat o rezervă conform dispoziţiilor paragrafului 
2 din prezentul articol va putea în orice moment să ridice această rezervă printr-o 
notifi care adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 30
Prezenta Convenţie, al cărei text în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, 

franceză și rusă au aceeași valoare, va fi  depusă la Secretarul general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. Drept care subsemnaţii, avînd împuternicirile corespunzătoare, 
au semnat prezenta Convenţie.
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PROTOCOL OPŢIONAL LA CONVENŢIA ASUPRA ELIMINĂRII 
TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FAŢĂ DE FEMEI**

Statele părţi la prezentul protocol**,
Luînd notă de prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, document care 

reafi rmă încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea 
fi inţei umane și în drepturile egale ale bărbaţilor și femeilor,

Luînd notă, de asemenea, de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care 
proclamă că toţi oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și drepturi și că fi ecare 
are acces la toate drepturile și libertăţile proclamate în continuare, fără nici o deose-
bire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex,

Reamintind că acordurile internaţionale privind  drepturile omului și alte instru-
mente internaţionale privind drepturile omului interzic discriminarea pe criterii de 
sex,

Reamintind, de asemenea, Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de dis-
criminare faţă de femei (Convenţia), în care statele părţi condamnă discriminarea 
împotriva femeilor sub toate formele sale și hotărăsc să continue prin toate mijloacele 
necesare și fără întîrziere o politică de eliminare a discriminării împotriva femeilor,

Reafi rmînd hotărîrea lor de a asigura obţinerea deplină și egală de către femei a 
tuturor drepturilor omului și libertăţilor fundamentale și de a acţiona efi cient pentru 
prevenirea violării acestor drepturi și libertăţi,

Au hotărît după cum urmează: 

ARTICOLUL 1
Un stat parte la prezentul protocol (stat parte) recunoaște competenţa Comitetului 

privind eliminarea discriminării faţă de femei (Comitetul) de a primi și de a analiza 
comunicările transmise în conformitate cu art. 2. 

ARTICOLUL 2
Comunicările pot fi  transmise de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de 

indivizi sub jurisdicţia unui stat parte, reclamînd faptul că sunt victime ale violării 
oricăruia dintre drepturile stabilite în Convenţie de către acel stat parte. Dacă o 
comunicare este transmisă în numele indivizilor sau grupurilor de indivizi, autorul 
trebuie să aibă consimţămîntul acestora, în afară de cazul în care autorul poate jus-
tifi ca acţiunea în numele lor fără acest consimţămînt. 

ARTICOLUL 3
Comunicările se vor face în scris și nu vor fi  anonime. Nici o comunicare nu va fi  

primită de către Comitet dacă privește un stat parte la Convenţie, care nu este parte 
la prezentul protocol. 

* Adoptat de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 6 octombrie 1999. 
** Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 318-XVI din 15 decembrie 2005. Publicată în Moni-

torul Ofi cial nr. 1-4 din 6 ianuarie 2006. În vigoare pentru Republica Moldova din 6 ianuariea 
2006. 
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ARTICOLUL 4
1. Comitetul nu va lua în considerare o comunicare decît dacă s-a convins că toate 

mijloacele interne disponibile au fost epuizate, decît dacă aplicarea acestor mijloace 
este prelungită nerezonabil sau nu pare să aibă un rezultat concret.

2. Comitetul va declara o comunicare inadmisibilă în cazul în care:
a) aceeași problemă a fost deja examinată de către Comitet sau a fost ori este în curs 

de examinare sub o altă procedură internaţională de investigare sau de soluţionare;
b) este incompatibilă cu prevederile Convenţiei;
c) este evident greșit motivată sau nu este sufi cient fundamentată;
d) este un abuz asupra dreptului de a transmite comunicări;
e) faptele care sunt subiect al comunicării au apărut înainte de intrarea în vigoare 

a prezentului protocol pentru statul parte vizat, în afară de cazul în care acele fapte 
continuă după respectiva dată. 

ARTICOLUL 5
1. În orice moment după primirea unei comunicări și înainte de a se fi  ajuns la 

o hotărîre privind valoarea intrinsecă a acesteia, Comitetul poate transmite statului 
parte vizat, în vederea unei analize urgente, o solicitare de a lua astfel de măsuri 
interimare necesare pentru a se evita posibilele daune ireparabile pentru victima sau 
victimele pretinsei violări.

2. Cînd Comitetul își exercită voinţa conform paragrafului 1 al prezentului arti-
col, aceasta nu implică o decizie asupra admisibilităţii comunicării sau asupra valorii 
intrinseci a acesteia. 

ARTICOLUL 6
1. În afară de cazul în care Comitetul consideră o comunicare inadmisibilă fără 

referire la statul parte vizat și dacă individul sau indivizii consimt să-și dezvăluie 
identitatea acelui stat parte, Comitetul va aduce în atenţia statului parte vizat, în 
mod confi denţial, orice comunicare care i s-a transmis conform prezentului protocol.

2. În termen de 6 luni statul parte vizat transmite Comitetului explicaţii în scris 
sau declaraţii care să clarifi ce problema și rezolvarea, dacă există, care se poate să fi  
fost găsită de statul parte. 

ARTICOLUL 7
1. Comitetul va analiza comunicările primite conform prezentului protocol pe 

baza tuturor informaţiilor puse la dispoziţia sa de către sau în numele indivizilor ori 
grupurilor de indivizi și de către statul parte vizat, cu condiţia ca informaţiile acestea 
să fi e transmise părţilor vizate.

2. Comitetul va ţine ședinţe închise cînd examinează comunicările în conformi-
tate cu prezentul protocol.

3. După examinarea unei comunicări, Comitetul  va transmite punctele sale de ve-
dere privind comunicarea, împreună cu recomandările sale, dacă există, părţilor vizate.

4. Statul parte va acorda atenţia cuvenită punctelor de vedere ale Comitetului, 
precum și recomandărilor sale, dacă există, și va transmite Comitetului, în termen 
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de 6 luni, un răspuns în scris, incluzînd informaţii cu privire la orice măsură luată 
din perspectiva opiniilor și recomandărilor Comitetului.

5. Comitetul poate invita statul parte să transmită informaţii suplimentare privind 
orice măsuri pe care statul parte le-a luat ca răspuns la punctele de vedere sau recoman-
dările sale, dacă există, incluzîndu-le, după cum se consideră potrivit de către Comitet, 
în rapoartele subsecvente ale statului parte, conform art. 18 din Convenţie. 

ARTICOLUL 8
1. În cazul în care Comitetul primește informaţii corelative indicînd violări grave 

sau sistematice de către un stat parte ale drepturilor stabilite în Convenţie, Comitetul 
va invita acel stat parte să coopereze la examinarea informaţiilor și, în acest sens, să 
transmită observaţii referitoare la informaţiile vizate.

2. Luînd în considerare orice observaţii care se poate să fi  fost transmise de către 
statul parte vizat, precum și orice alte informaţii corelative pe care le are la dispo-
ziţie, Comitetul poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi să conducă o 
anchetă și să raporteze imediat Comitetului. În cazul în care există un mandat și 
consimţămîntul statului parte, ancheta poate include o vizită pe teritoriul acestuia.

3. După examinarea rezultatelor unei astfel de anchete, Comitetul va transmite 
aceste rezultate statului parte vizat, împreună cu orice alte comentarii sau recomandări.

4. În termen de 6 luni de la primirea rezultatelor, comentariilor și recomandărilor 
transmise de Comitet, statul parte vizat va transmite observaţiile sale Comitetului.

5. O astfel de anchetă va fi  realizată confi denţial și cooperarea statului parte va fi  
solicitată în toate etapele procedurii. 

ARTICOLUL 9
1. Comitetul poate invita statul parte vizat să includă în raportul său, conform 

art. 18 din Convenţie, detalii referitoare la orice măsuri luate ca răspuns la o anchetă 
realizată conform art. 8 din prezentul protocol.

2. Dacă este necesar, la sfîrșitul perio adei de 6 luni stabilite în art. 8 paragraful 
4, Comitetul poate să invite statul parte vizat să îl informeze cu privire la măsurile 
luate ca răspuns la o astfel de anchetă. 

ARTICOLUL 10
1. Fiecare stat parte poate, la momentul semnării sau ratifi cării prezentului pro-

tocol ori al aderării la acesta, să declare că nu recunoaște competenţa Comitetului 
stabilită în art. 8 și 9.

2. Fiecare stat parte care a făcut o declaraţie în conformitate cu paragraful 1 al 
prezentului articol poate, în orice moment, să își retragă declaraţia prin notifi care 
către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 11
Un stat parte va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că per-

soanele afl ate sub jurisdicţia sa nu sunt supuse unui tratament necorespunzător sau 
intimidării, ca o consecinţă a informării Comitetului pe baza prezentului protocol. 
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ARTICOLUL 12
Comitetul va include în raportul său anual, conform art. 21 din Convenţie, un 

rezumat al activităţilor sale, în baza prezentului protocol. 

ARTICOLUL 13
Fiecare stat parte se angajează să facă cunoscut și să dea publicităţii Convenţia 

și prezentul protocol și să faciliteze accesul la informaţii privind punctele de vedere 
și recomandările Comitetului, în special privind problemele care implică acel stat 
parte. 

ARTICOLUL 14
Comitetul va elabora propriile reguli de procedură care vor trebui urmate cînd își 

exercită funcţiile conferite prin prezentul protocol.

ARTICOLUL 15
1. Prezentul protocol va fi  deschis semnării de către orice stat care a semnat, a 

ratifi cat sau a aderat la Convenţie.
2. Prezentul protocol va fi  supus ratifi cării de către orice stat care a ratifi cat sau a 

aderat la Convenţie. Instrumentele de ratifi care vor fi  depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Prezentul protocol va fi  deschis aderării oricărui stat care a ratifi cat sau a aderat 
la Convenţie.

4. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 16
1. Prezentul protocol va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii la se-

cretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de 
ratifi care sau de aderare.

2. Pentru fi ecare stat care ratifi că prezentul protocol sau aderă la acesta după 
intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare după 3 luni de la data de-
punerii propriului instrument de ratifi care sau de aderare. 

ARTICOLUL 17
Nu sunt admise rezerve la prezentul protocol. 

ARTICOLUL 18
1. Orice stat parte poate propune un amendament la prezentul protocol și să îl 

înregistreze la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general 
va comunica apoi orice amendamente propuse statelor părţi, cu solicitarea ca acestea 
să îi notifi ce dacă sunt în favoarea unei conferinţe a statelor părţi în scopul analizării 
și votării propunerii. În eventualitatea că cel puţin o treime dintre statele părţi se 
exprimă în favoarea unei astfel de conferinţe, secretarul general va organiza confe-
rinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat prin 
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majoritatea voturilor statelor părţi prezente la conferinţă va fi  transmis Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite spre aprobare.

2. Amendamentele intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite și acceptate cu o majoritate de două treimi din sta-
tele părţi la prezentul protocol, în conformitate cu procedurile lor constituţionale.

3. După intrarea în vigoare a amendamentelor, acestea devin obligatorii pen-
tru statele părţi care le-au acceptat, celelalte state părţi fi ind în continuare legate 
prin prevederile prezentului protocol și orice amendamente anterioare pe care le-au 
acceptat. 

ARTICOLUL 19
1. Orice stat parte poate denunţa prezentul protocol, în orice moment, printr-o 

notifi care scrisă adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Denunţarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notifi  cării de către 
secretarul general.

2. Denunţarea nu va prejudicia aplicarea în continuare a prevederilor prezentului 
protocol în raport cu orice comunicare transmisă conform art. 2 sau cu orice anche-
tă iniţiată conform art. 8, înainte de data efectivă a denunţării. 

ARTICOLUL 20
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele despre:
a) semnări, ratifi cări și aderări la prezentul protocol;
b) data intrării în vigoare a prezentului protocol și a oricărui amendament con-

form art. 18;
c) orice denunţare în conformitate cu art. 19. 

ARTICOLUL 21
1. Prezentul protocol, ale cărui versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, france-

ză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, va fi  depus în arhivele Organizaţiei Naţiunilor 
Unite.

2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite copii autenti-
fi cate ale prezentului protocol tuturor statelor la care s-a făcut referire în art. 25 din 
Convenţie.
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CONVENŢIA ASUPRA ASPECTELOR CIVILE 
ALE RĂPIRII INTERNAŢIONALE DE COPII*

Statele semnatare ale prezentei convenţii**,
profund convinse că interesul copilului este de importanţă primordială în orice 

problemă privind încredinţarea sa,
dornice să protejeze copilul, pe plan internaţional, împotriva efectelor dăunătoare 

ale unei deplasări sau neînapoieri ilicite și să întocmească proceduri în vederea ga-
rantării imediatei înapoieri a copilului în statul reședinţei sale obișnuite, precum și 
de a asigura protecţia dreptului de vizitare,

au hotărît să încheie o convenţie în acest scop și au căzut de acord asupra dispo-
ziţiilor următoare:

Capitolul I

CÎMPUL DE APLICARE A CONVENŢIEI

Articolul 1
Prezenta convenţie are drept obiect:
a) de a asigura înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau reţinuţi ilicit în orice 

stat contractant;
b) de a face să se respecte efectiv în celelalte state contractante drepturile privind 

încredinţarea și vizitarea, care există într-un stat contractant.

Articolul 2
Statele contractante iau toate măsurile corespunzătoare spre a asigura, în limitele 

teritoriului lor, realizarea obiectivelor convenţiei. În acest scop, ele urmează să recur-
gă la procedurile lor de urgenţă.

Articolul 3
Deplasarea sau neînapoierea unui copil se consideră ilicită: 
a) cînd are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, atribuit unei persoa-

ne, unei instituţii sau oricărui alt organism acţionînd fi e separat, fi e împreună, prin 
legea statului în care copilul își avea reședinţa obișnuită, imediat înaintea deplasării 
sau neînapoierii sale; și

b) dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efec-
tiv, acţionîndu-se separat sau împreună ori ar fi  fost astfel exercitate, dacă asemenea 
împrejurări nu ar fi  survenit.

Dreptul privind încredinţarea, vizat la lit. a), poate rezulta, între altele, dintr-o 

* Încheiată la Haga la 25 octombrie 1980.
** Republica Moldova a aderat la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.1468-XIII 

din 29 ianuarie 1998. Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 14 din 26 februarie 1998. În vigoare 
pentru Republica Moldova din 26 februarie 1998. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţi-
onale”, 1999, Vol. 15, p. 67.
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atribuire de plin drept, dintr-o hotărîre judecătorească sau administrativă sau dintr-
un acord în vigoare potrivit dreptului acelui stat.

Articolul 4
Convenţia se aplică oricărui copil care își avea reședinţa obișnuită într-un stat 

contractant imediat înainte de încălcarea drepturilor privind încredinţarea sau vizi-
tarea. Aplicarea convenţiei încetează cînd copilul atinge vîrsta de 16 ani.

Articolul 5
În înţelesul prezentei convenţii:
a) dreptul privind încredinţarea include dreptul cu privire la îngrijirile cuvenite 

persoanei copilului și, îndeosebi, acela de a hotărî asupra locului reședinţei sale;
b) dreptul de vizitare include dreptul de a duce copilul pentru o perioadă limitată 

de timp în alt loc decît cel al reședinţei sale obișnuite.

Capitolul II

AUTORITĂŢI CENTRALE

Articolul 6
Fiecare stat contractant desemnează o autoritate centrală însărcinată să satisfacă 

obligaţiile ce-i sunt impuse prin convenţie.
Un stat federal, un stat în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept sau 

un stat avînd organizaţii teritoriale autonome este liber să desemneze mai mult de 
o autoritate centrală și să specifi ce întinderea teritorială a puterilor fi ecăreia dintre 
aceste autorităţi.

Statul care folosește această posibilitate desemnează autoritatea centrală căreia îi 
pot fi  adresate cererile, în vederea transmiterii lor autorităţii centrale competente din 
acest stat.

Articolul 7
Autorităţile centrale urmează să coopereze între ele și să promoveze o colaborare 

între autorităţile competente în statele lor respective, pentru a asigura imediata îna-
poiere a copiilor și a realiza celelalte obiective ale prezentei convenţii.

În special, ele urmează, fi e direct, fi e cu sprijinul oricărui intermediar, să ia toate 
măsurile potrivite:

a) pentru localizarea unui copil deplasat sau reţinut ilicit;
b) pentru prevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru părţile 

interesate, luînd sau procedînd astfel încît să fi e luate măsuri provizorii;
c) pentru a asigura înapoierea de bună voie a copilului sau a înlesni o soluţie 

ambiantă;
d) pentru schimb de informaţii, dacă se dovedește util, privitoare la situaţia soci-

ală a copilului;
e) pentru a furniza informaţii generale privind dreptul statului lor în legătură cu 

aplicarea convenţiei;
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f) pentru a introduce sau a înlesni deschiderea unei proceduri judiciare sau ad-
ministrative, menite să obţină înapoierea copilului și, dacă este cazul, să îngăduie 
organizarea sau exercitarea efectivă a dreptului de vizitare;

g) pentru a acorda sau înlesni, dacă este cazul, obţinerea de asistenţă judiciară și 
juridică, inclusiv participarea unui avocat;

h) pentru a asigura, pe plan administrativ, dacă va fi  necesar și oportun, înapoie-
rea fără pericol a copilului;

i) pentru a se ţine reciproc la curent asupra aplicării convenţiei și, pe cît posibil, a 
înlătura eventualele obstacole ivite cu prilejul aplicării sale.

Capitolul III

ÎNAPOIEREA COPILULUI

Articolul 8
Persoana, instituţia sau organismul care pretinde că un copil a fostdeplasat sau 

reţinut prin violarea dreptului privind încredinţarea poate să sesizeze fi e autoritatea 
centrală a reședinţei obișnuite a copilului, fi e pe aceea a oricărui stat contractant, 
pentru ca acestea să acorde asistenţa lor în vederea asigurării înapoierii copilului.

Cererea urmează să cuprindă:
a) informaţii privind identitatea reclamantului, a copilului și a persoanei despre 

care se susţine că a luat sau a reţinut copilul;
b) data nașterii copilului, dacă este posibil să fi e obţinută;
c) motivele pe care se sprijină reclamantul pentru a cere înapoierea copilului;
d) toate informaţiile disponibile privitoare la localizarea copilului și identitatea 

persoanei cu care copilul este presupus a se afl a;
e) copie autentifi cată a oricărei decizii sau acord utile;
f) o atestare sau declaraţie sub jurămînt emanînd de la autoritateacentrală sau de 

la altă autoritate competentă a statului în care se afl ăreședinţa obișnuită sau de la o 
altă persoană califi cată pivind dreptul statului în materie;

g) orice alt document util.

Articolul 9
Cînd autoritatea centrală, care este sesizată printr-o cerere în temeiul art. 8, are 

motive să creadă că copilul se afl ă într-un alt stat contractant, ea transmite cererea 
direct și fără întîrziere autorităţii centrale a acestui stat contractant, informînd des-
pre aceasta autoritatea centrală reclamantă sau, dacă este cazul, pe reclamant.

Articolul 10
Autoritatea centrală a statului unde se afl ă copilul va lua sau va face să se ia orice 

măsură susceptibilă să asigure înapoierea acestuia de bunăvoie.

Articolul 11
Autorităţile juridice sau administrative ale oricărui stat contractant urmează să 

procedeze de urgenţă în vederea înapoierii copilului.
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Cînd autoritatea judiciară sau administrativă sesizată nu a statuat,într-un termen 
de 6 săptămîni din momentul sesizării sale, reclamantul sau autoritatea centrală a 
statului solicitat, din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţii centrale a statului so-
licitant, poate cere o declaraţie asupra motivelor acestei întîrzieri. Dacă răspunsul este 
primit de către autoritatea centrală a statului solicitat, această autoritate urmează a o 
transmite autorităţii centrale a statului solicitant sau, dacă este cazul, reclamantului.

Articolul 12
Cînd un copil a fost deplasat sau reţinut ilicit în înţelesul art. 3 și o perioadă de 

mai puţin de un an s-a scurs cu începere de la deplasare sau neînapoiere în mo-
mentul introducerii cererii înaintea autorităţii judiciare sau administrative a statului 
contractant unde se afl ă copilul, autoritatea sesizată dispune înapoierea sa imediată.

Autoritatea judiciară sau administrativă, sesizată fi ind chiar după expirarea peri-
oadei de un an prevăzute la alineatul precedent, urmează, deasemenea, să dispună 
înapoierea copilului, afară dacă nu se stabilește că copilul s-a integrat în noul său 
mediu.

Cînd autoritatea judiciară sau administrativă a statului solicitat are motive de a 
crede că copilul a fost luat într-un alt stat, ea poate suspenda procedura sau să res-
pingă cererea de înapoiere a copilului.

Articolul 13
Prin excepţie de la dispoziţiile articolului precedent, autoritatea judiciară sau ad-

ministrativă a statului solicitat nu este ţinută să dispună înapoierea copilului, dacă 
persoana, instituţia sau organismulcare se împotrivește înapoierii sale stabilește:

a) că persoana, instituţia sau organismul care avea în îngrijire copilul nu exercita 
efectiv dreptul privind încredinţarea la data deplasării sau neînapoierii, ori consim-
ţise sau achiesase ulterior acestei deplasări sau neînapoieri; sau

b) că există un risc grav ca înapoierea copilului să-l expună unui pericol fi zic sau 
psihic sau în orice alt chip să-l situeze într-o situaţie intolerabilă.

Autoritatea juridică sau administrativă poate, deasemenea, să refuze a dispune în-
apoierea copilului, dacă constată că acesta se împotrivește înapoierii sale și că a atins 
o vîrstă sau o maturitate care face necesar să se ţină seama de opinia sa.

La apreciarea împrejurărilor vizate în acest articol, autorităţile juridice sau admi-
nistrative urmează să ţină seama de informaţiile puse la dispoziţie de autoritatea cen-
trală sau orice altă autoritate competentă a statului în care se afl ă reședinţa obișnuită 
a copilului privitor la situaţia sa socială.

Articolul 14
Pentru a stabili existenţa unei deplasări sau a unei neînapoieri ilicite în înţelesul 

art. 3, autoritatea judiciară sau administrativă a statului solicitat poate ţine seama în 
mod direct de legea și de hotărîrile judiciare sau administrative recunoscute sau nu 
în mod formal în statul în care se afl ă reședinţa obișnuită a copilului, fără a recurge 
la procedurile specifi ce asupra dovedirii acestui drept sau pentru recunoașterea ho-
tărîrilor străine care ar fi  altfel aplicabile.
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Articolul 15
Autorităţile judiciare sau administrative ale unui stat contractant pot cere, înainte 

de a dispune înapoierea copilului, ca reclamantul să înfăţișeze o hotărîre sau o ates-
tare emanînd de la autorităţile statului în care se afl ă reședinţa obișnuită a copilului, 
prin care să se constate că deplasarea sau neînapoierea era ilicită în înţelesul art. 3 al 
convenţiei în măsura în care această hotărîre sau atestare poate fi  obţinută în acest 
stat. Autorităţile centrale ale statelor contractante acordă asistenţă, în măsura posi-
bilului, reclamantului spre a obţine o atare decizie sau atestare.

Articolul 16
După ce vor fi  fost informate despre deplasarea ilicită a unui copil sau despre ne-

înapoierea sa în înţelesul art. 3, autorităţile judiciare sau administrative ale statului 
contractant unde copilul a fost deplasat sau reţinut nu vor mai putea statua asupra 
fondului dreptului privind încredinţarea pînă cînd nu se va stabili că nu se afl ă întru-
nite condiţiile prezentei convenţii pentru înapoierea copilului sau pînă cînd o perioa-
dă rezonabilă nu se va fi  scurs fără ca o cerere pentru aplicarea convenţiei să se fi  făcut.

Articolul 17
Singură împrejurarea că o hotărîre privitoare la încredinţare a fost pronunţată sau 

este susceptibilă să fi e recunoscută în statul solicitat nu poate justifi ca refuzul de a 
retrimite copilul potrivit prevederilor acestei convenţii, dar autorităţile judiciare sau 
administrative ale statului solicitat pot lua în considerare motivele acestei hotărîri 
care ar intra în sfera de aplicare a convenţiei.

Articolul 18
Dispoziţiile acestui capitol nu limitează puterea autorităţii judecătorești sau ad-

ministrative de a dispune înapoierea copilului oricînd.

Articolul 19
O hotărîre asupra înapoierii copilului, pronunţată în cadrul convenţiei, nu afec-

tează fondul dreptului privind încredinţarea.

Articolul 20
Înapoierea copilului potrivit dispoziţiilor art. 12 poate fi  refuzată în cazul în care 

nu ar fi  permisă de principiile fundamentale ale statului solicitat cu privire la salv-
gardarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale.

Capitolul IV

DREPTUL DE VIZITARE

Articolul 21
O cerere vizînd organizarea sau protejarea exercitării efective a unui drept de vi-

zitare poate fi  adresată autorităţii centrale a unui stat contractant, potrivit acelorași 
modalităţi, cu o cerere vizîndînapoierea copilului.
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Autorităţile centrale sunt legate prin obligaţiile de cooperare, vizate la art. 7, pen-
tru a asigura exercitarea nestînjenită a dreptului de vizitare și îndeplinirea tuturor 
condiţiilor la care exercitarea acestui drept va fi  supusă și în vederea înlăturării, în 
măsura posibilului, a obstacolelor de natură a se împotrivi la aceasta.

Autorităţile centrale, fi e în mod direct, fi e prin intermediari, pot iniţia sau favo-
riza o procedură legală în vederea organizării sau protejării dreptului de vizitare, 
precum și a condiţiilor în care exercitarea acestui drept va putea fi  supusă.

Capitolul V

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 22
Nici o cauţiune și nici o depunere, sub orice, denumire ar fi , nu pot fi  impuse spre 

a garanta plata spezelor și cheltuielilor în contextul procedurilor judecătorești sau 
administrative vizate prin convenţie.

Articolul 23
Nici o legalizare sau formalitate similară nu se va cere în contextul convenţiei.

Articolul 24
Orice cerere, comunicare sau alt document se trimit, în limba originală, autorită-

ţii centrale a statului solicitat și însoţite de o traducere în limba ofi cială sau într-una 
dintre limbile ofi ciale ale acestui stat ori, dacă această traducere este greu realizabilă, 
de o traducere în limbile franceză sau engleză.

Totuși, un stat contractant va putea, făcînd rezerva prevăzută la art. 42, să se 
opună folosirii fi e a limbii franceze, fi e a celei engleze, în orice comunicare sau alt 
document adresate autorităţii sale centrale.

Articolul 25
Cetăţenii unui stat contractant și persoanele cu reședinţa obișnuită în acest stat 

vor avea dreptul, pentru tot ceea ce privește aplicarea convenţiei, la asistenţa judici-
ară și juridică în orice alt stat contractant, în aceleași condiţii ca și cînd ei înșiși ar fi  
cetăţeni ai acelui alt stat și și-ar avea acolo reședinţa în mod obișnuit.

Articolul 26
Fiecare autoritate centrală va suporta propriile sale speze în aplicarea convenţiei.
Autoritatea centrală și celelalte servicii publice ale statelor contractante nu vor im-

pune nici un fel de speze cu privire la cererile introduse în aplicarea convenţiei. Între 
altele, nu pot pretinde reclamantului plata spezelor și cheltuielilor procesului sau, 
eventual, speze pricinuite de participarea unui avocat. Totuși, ele pot cere plata chel-
tuielilor cauzate sau urmînd a fi  cauzate de operaţiuni legate de înapoierea copilului.

Cu toate acestea, un stat contractant va putea făcînd rezerva prevăzută la art. 42, 
să declare că nu este ţinut la plata spezelor, vizate de alineatul precedent, în legătură 
cu participarea unui avocat sau a unui consilier juridic, ori la speze judiciare, decît 
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în măsura în care aceste cheltuieli pot fi  acoperite prin sistemul său de asistenţă ju-
diciară și juridică.

Dispunînd înapoierea copilului sau stăruind asupra dreptului de vizitare potrivit 
prevederilor convenţiei, autoritatea judecătorească sau administrativă poate, dacă 
este cazul, să pună în sarcina persoanei care a deplasat sau reţinut copilul, sau care 
a împiedicat exercitarea dreptului de vizitare, plata tuturor spezelor necesare între-
prinse de reclamant sau în numele său, între altele spezele de călătorie, spezele de 
reprezentare judecătorească ale reclamantului și de înapoiere a copilului, precum și 
toate cheltuielile și plăţile făcute pentru localizarea copilului.

Articolul 27
Cînd apare clar că nu sunt întrunite condiţiile cerute de convenţie sau că cererea 

nu este întemeiată, o autoritate centrală nu este ţinută să accepte atare cerere. În 
acest caz, ea îl informează de îndată pe reclamant despre motivele sale sau, dacă este 
cazul, autoritateacentrală care i-a transmis cererea.

Articolul 28
O autoritate centrală poate pretinde ca cererea să fi e însoţită de o autorizaţie în 

scris prin care să fi e împuternicită să acţioneze în contul reclamantului sau să desem-
neze un reprezentant care să acţioneze în numele său.

Articolul 29
Convenţia nu impietează asupra posibilităţii persoanei, instituţiei sau organismu-

lui, care pretinde că dreptul privitor la încredinţare sau de vizitare în înţelesul art. 3 
sau 21 au fost violate, să se adreseze direct autorităţilor judiciare sau administrative 
ale statelor contractante, în aplicarea sau neaplicarea dispoziţiilor convenţiei.

Articolul 30
Orice cerere, supusă autorităţii centrale sau direct autorităţilor judecătorești sau 

administrative ale unui stat contractant, în aplicarea convenţiei, precum și orice 
document ori informare anexate acestora sau procurate de către o autoritate centrală 
vor putea fi  prezentate înaintea tribunalelor sau autorităţilor administrative ale sta-
telor contractante.

Articolul 31
În relaţia cu un stat care în materia încredinţării copiilor practică două sau mai 

multe sisteme de drept aplicabile în unităţi teritoriale diferite:
a) orice referire la reședinţa obișnuită în acest stat vizează reședinţa obișnuită 

într-o unitate teritorială a acestui stat;
b) orice referire la legea statului reședinţei obișnuite vizează legea unităţii teritori-

ale în care copilul își are reședinţa obișnuită.

Articolul 32
În relaţia cu un stat care, în materie de încredinţare de copii, practică două sau 
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mai multe sisteme de drept aplicabile unor categorii diferite de persoane, orice re-
ferire la legea acestui stat vizează sistemul de drept desemnat prin dreptul acestuia.

Articolul 33
Un stat în care diferite unităţi teritoriale au reguli proprii de drept în materia 

încredinţării copiilor nu va fi  ţinut să aplice convenţia cînd un stat al cărui sistem de 
drept este unifi cat nu ar fi ţinut să o aplice.

Articolul 34
În materiile în care se aplică convenţia, aceasta prevalează asupraConvenţiei din 

5 octombrie 1961 privind competenţa autorităţilor și legea aplicabilă în materie de 
protecţie a minorilor, între statele părţi la ambele convenţii. Prezenta convenţie nu 
împiedică, însă, ca un alt instrument internaţional legînd statul de origine și statul 
solicitat sau altă lege a statului solicitat să fi e invocate spre a obţine înapoierea unui 
copil deplasat sau reţinut în mod ilicit saupentru organizarea dreptului de vizitare.

Articolul 35
Convenţia nu se aplică între statele contractante decît la răpirile sau la neînapoie-

rile ilicite care au avut loc după intrarea sa în vigoare în acele state.
Dacă o declaraţie s-a făcut potrivit art. 39 sau 40, referirea la un stat contractant 

făcută în alineatul precedent înseamnă unitatea sau unităţile teritoriale cărora li se 
aplică convenţia.

Articolul 36
Nimic din această convenţie nu împiedică două sau mai multe state contractante, 

în vederea limitării restricţiilor la care înapoierea copilului poate fi  supusă, să se 
înţeleagă între ele ca să deroge de la oricare dintre dispoziţiile sale care pot implica 
asemenea restricţii.

Capitolul VI

CLAUZE FINALE

Articolul 37
Convenţia este deschisă semnării statelor care erau membre ale Conferinţei de la 

Haga de drept internaţional privat la data celei de-a paisprezecea sesiuni a sa.
Ea va fi  ratifi cată, acceptată sau aprobată și instrumentele de ratifi care, acceptare 

sau aprobare se vor depune pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

Articolul 38
Orice alt stat va putea adera la convenţie.
Instrumentul de aderare se va depune pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe al 

Olandei.
Convenţia va intra în vigoare pentru statul care aderă în prima zi a celei de-a treia 

luni calendaristice după depunerea instrumentului său de aderare.
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Aderarea nu va avea efect decît în raporturile dintre statul care aderă și statele con-
tractante care vor fi  declarat că acceptă această aderare. O atare declaraţie urmează, 
deasemenea, să se facă de orice stat membru care ratifi că, acceptă sau aprobă conven-
ţia ulterior aderării. Această declaraţie se va depune pe lîngă Ministerul Afacerilor 
Externe al Olandei; acesta va trimite, pe cale diplomatică, cîte o copiecertifi cată 
conform fi ecăruia dintre statele contractante.

Convenţia va intra în vigoare între statul care aderă și statul care a declarat că ac-
ceptă această aderare în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după depunerea 
declaraţiei de acceptare.

Articolul 39
Orice stat, în momentul semnării, ratifi cării, acceptării, aprobării sau aderării, va 

putea să declare că convenţia se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le repre-
zintă pe plan internaţional sau la unul sau mai multe dintre ele. Această declaraţie va 
produce efect în momentul în care intră în vigoare pentru acest stat.

Această declaraţie, precum și orice extindere ulterioară, se vornotifi ca Ministerului 
Afacerilor Externe al Olandei.

Articolul 40
Un stat contractant care cuprinde două sau mai multe unităţi teritoriale în care 

sisteme de drept diferite se aplică materiilor guvernate de această convenţie va putea, 
în momentul semnării, ratifi cării, acceptării, aprobării sau aderării, să declare că 
prezenta convenţie se va aplica tuturor unităţilor sale teritoriale sau numai uneia sau 
mai multora dintre ele, și va putea oricînd să modifi ce această declaraţie, făcînd o 
altă declaraţie.

Aceste declaraţii se vor notifi ca Ministerului Afacerilor Externe al Olandei și vor 
indica, în mod expres, unităţile teritoriale cărora li se aplică convenţia.

Articolul 41
Cînd un stat contractant are un sistem de guvernămînt în virtutea căruia puterile 

executive, judecătorești și legislative sunt împărţite între autorităţile centrale și alte 
autorităţi ale acestui stat, semnarea, ratifi carea, acceptarea sau aprobarea convenţiei 
sau aderarea la aceasta, ori o declaraţie făcută în temeiul art. 40, nu va atrage nici o 
consecinţă cu privire la separaţia internă a puterilor în acest stat.

Articolul 42
Orice stat contractant va putea, cel mai tîrziu în momentul ratifi cării, acceptării, 

aprobării sau aderării, ori în momentul unei declaraţii făcute în temeiul art. 39 sau 
40, să facă fi e una, fi e cele două rezerve prevăzute la art. 24 și 26 alin. 3. Nici o altă 
rezervă nu va fi  încuviinţată.

Orice stat va putea, oricînd, să retragă o rezervă pe care a făcut-o. Această retra-
gere va fi  notifi cată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.

Efectul rezervei va înceta în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după 
notifi carea menţionată de alineatul precedent.
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Articolul 43
Convenţia va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după 

depunerea celui de-al treilea instrument de ratifi care, de acceptare, de aprobare sau 
de aderare prevăzut de art. 37 și 38. După aceasta, convenţia va intra în vigoare:

i) pentru fi ecare stat care ratifi că, acceptă, aprobă sau aderă ulterior, în prima zi a 
celei de-a treia luni calendaristice după depunerea instrumentului său de ratifi care, 
acceptare, aprobare sau aderare;

ii) pentru teritoriile sau unităţile teritoriale la care convenţia a fost extinsă potrivit 
art. 39 sau 40, în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după notifi carea vizată 
în aceste articole.

Articolul 44
Convenţia va avea o durată de 5 ani, cu începere de la data intrării sale în vigoare 

potrivit art. 43 alin. 1, chiar pentru statele care ulterior o vor fi  ratifi cat, acceptat sau 
aprobat sau vor fi  aderat laea.

Convenţia se va reînnoi tacit din 5 în 5 ani, în afara cazului de denunţare. 
Denunţarea se va notifi ca, cel puţin cu 6 luni înaintea expirării termenului de 5 

ani, Ministerului Afacerilor Externe al Olandei. Ea se va putea limita la anumite 
teritorii sau unităţi teritoriale cărora li se aplică convenţia.

Denunţarea nu va avea efect decît faţă de statul care o va fi  notifi cat. Convenţia 
va rămîne în vigoare pentru celelalte state contractante.

Aricolul 45
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va notifi ca statelor membre ale conferin-

ţei, precum și statelor care vor fi  aderat potrivit dispoziţiilor art. 38:
1. semnările, ratifi cările, acceptările și aprobările vizate la art. 37;
2. aderările vizate la art. 38;
3. data la care convenţia va intra în vigoare, potrivit dispoziţiilor art. 43;
4. extinderile vizate la art. 39;
5. declaraţiile menţionate la art. 38 și 40;
6. rezervele prevăzute la art. 24 și 26 alin. 3 și retragerea rezervelor prevăzute la 

art. 42;
7. denunţările vizate la art. 44.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.
Întocmită la Haga, la 25 octombrie 1980, în limbile franceză și engleză, ambele 

texte avînd aceeași valabilitate, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele 
Guvernului Olandei și de pe care o copie certifi cată conform se va înmîna, pe cale 
diplomatică, fi ecăruia dintre statele membre ale Conferinţei de la Haga de drept 
internaţional privat la data celei de-a paisprezecea sesiuni a sa.
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CONVENŢIA ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI 
TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE*

Statele părţi la prezenta Convenţie**,
Considerînd că, în conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor 

Unite, recunoașterea unor drepturi egale și inalienabile pentru toţi membrii familiei 
umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii și păcii în lume,

Recunoscînd că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane, 
Avînd în vedere obligaţia statelor, decurgînd din Cartă, îndeosebi din articolul 55, 
de a încuraja respectarea universală și efectivă a drepturilor omului și a libertăţilor 
fundamentale,

Ţinînd seamă de articolul 5 al Declaraţiei universale a drepturilor omului și de 
articolul 7 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile și politice care am-
bele prevăd că nimeni nu va fi  supus la tortură și nici la pedepse sau tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante,

Ţinînd seamă de asemenea de Declaraţia asupra protecţiei tuturor persoanelor 
împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degra-
dante, adoptată de Adunarea generală la 9 decembrie 1975,

Dorind să sporească efi cienţa luptei împotriva torturii și a altor pedepse sau tra-
tamente cu cruzime, inumane sau degradante în întreaga lume, Au convenit cele ce 
urmează:

PARTEA ÎNTÎI

Articolul 1
1. În scopul prezentei Convenţii, termenul „tortură” desemnează orice act prin 

care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de na-
tură fi zică sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de 
la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care 
aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida 
sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe 
o formă de discriminare, oricare ar fi  ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă 
sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care 
acţionează cu titlu ofi cial, sau la instigarea sau cu consimţămantul expres sau tacit al 
unor asemenea persoane. Acest termen nu se referă la durerea ori suferinţele rezul-
tînd exclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele.

2. Acest articol nu afectează instrumentele internaţionale sau legile naţionale care 
conţin sau ar putea conţine prevederi cu caracter mai larg.

* Adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 
din 10 decembrie 1984. A intrat în vigoare la 26 iunie 1987, conform dispoziţiilor art. 27. 

** Republica Moldova a aderat la Convenţie prin Hotărarea Parlamentului R. Moldova, Nr. 473-
XIII din 31 mai 1995. Hotărîrea de aderare a fost publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova, nr. 34 din 22 iunie 1995. Convenţia a fost publicată în „Tratate internaţionale”, Vol. 1, 
1998, p. 129-142.
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Articolul 2
1. Fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare și alte mă-

suri efi ciente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub 
jurisdicţia sa.

2. Nici o imprejurare excepţională, oricare ar fi  ea, fi e că este vorba de starea de 
război sau ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă 
stare de excepţie, nu poate fi  invocată pentru a justifi ca tortura.

Articolul 3
1. Nici un stat parte nu va expulza, respinge și nici extrăda o persoană către un alt 

stat, cînd există motive serioase de a crede că acolo aceasta riscă să fi e supusă în tortură.
2. Pentru a stabili existenţa unor asemenea motive, autorităţile competente vor 

ţine seamă de toate imprejurările pertinente, inclusiv, dacă va fi  cazul, de existenţa în 
statul respectiv a unei situaţii caracterizată prin încălcări sistematice, grave, fl agrante 
și de proporţii ale drepturilor omului.

Articolul 4
1. Fiecare stat parte va veghea ca toate actele de tortură să constituie infracţiuni 

din punctul de vedere al dreptului penal. Se va proceda la fel în privinţa tentativei 
de a practica tortura sau orice act săvarșit de oricare persoană și care ar constitui 
complicitate sau participare la tortură.

2. Fiecare stat parte va sancţiona aceste infracţiuni cu pedepse corespunzătoare, 
ţinînd seamă de gravitatea lor.

Articolul 5
1. Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa în 

legătură cu infracţiunile vizate la articolul 4, în cazurile următoare:
a) Cînd infracţiunea a fost comisă pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa sau la bordul 

aeronavelor sau al navelor înmatriculate în acel stat;
b) Cînd autorul prezumat al infracţiunii este un resortisant al acelui stat;
c) Cînd victima este un resortisant al acelui stat, iar acesta consideră că este 

oportun.
2. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, măsurile necesare pentru a-și stabili 

competenţa cu privire la aceste infracţiuni în cazul în care autorul prezumat al aces-
tora se găsește pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa și cînd acest stat nu-l extrădează în 
conformitate cu articolul 8 către alt stat vizat la paragraful 1 al prezentului articol.

3. Prezenta Convenţie nu îndepărtează nici o competenţă penală exercitată în 
conformitatecu legile naţionale.

Articolul 6
1. Dacă apreciază că imprejurările o justifi că, după ce va fi  examinat informaţiile 

de care dispune, fi ecare stat parte pe teritoriul căruia se găsește o persoană bănuită 
de a fi  săvarșit o infracţiune vizată la articolul 4 va asigura reţinerea acestei persoa-
ne sau va lua orice alte măsuri juridice necesare pentru a asigura prezenţa acesteia. 
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Această reţinere și aceste măsuri trebuie să fi e conforme cu legislaţia acestui stat; ele 
nu pot fi  menţinute decît pe o durată de timp necesară declanșării urmăririi penale 
sau a unei proceduri de extrădare.

2. Statul menţionat mai sus va proceda imediat la o anchetă preliminară în vede-
rea constatării faptelor.

3. Orice persoană reţinută în aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol poate 
comunica imediat cu reprezentantul califi cat cel mai apropiat al statului a cărui ce-
tăţenie o are sau, în cazul unei persoane apatride, cu reprezentantul statului în care 
ea iși are în mod obișnuit reședinţa.

4. Dacă un stat a reţinut o persoană, în conformitate cu prevederile prezentu-
lui articol, el va informa de îndată statele vizate la paragraful 2 al articolului 5 
despre această detenţie și împrejurările care o justifi că. Statul care procedează la 
ancheta preliminară vizată la paragraful 2 al prezentului articol va comunica fără 
întîrziere concluziile statelor respective și le va preciza dacă este dispus să-și exercite 
competenţa.

Articolul 7
1. Statul parte, avînd jurisdicţia asupra teritoriului pe care este descoperit autorul 

prezumat al unei infracţiuni vizate la articolul 4, dacă nu-l extrădează pe acesta, va 
supune problema, în cazurile vizate la articolul 5, autorităţilor sale competente pen-
tru exercitarea acţiunii penale.

2. Aceste autorităţi vor lua decizia în aceleași condiţii ca pentru orice infracţiune 
gravă de drept comun, în conformitate cu legislaţia statului respectiv. În cazurile 
vizate la paragraful 2 al articolului 5, cerinţele privind dovezile necesare urmăririi 
penale și condamnării nu vor fi  în nici un caz mai puţin severe decît cele care se 
aplică în cazurile vizate la paragraful 1 al articolului 5.

3. Orice persoană urmărită pentru una din infracţiunile vizate la articolul 4 bene-
fi ciază de garanţia unui tratament echitabil în toate fazele procedurii.

Articolul 8
1. Infracţiunile vizate la articolul 4 vor fi  considerate ca fi ind incluse de drept 

în orice tratat de extrădare existent între statele părţi. Statele părţi se angajează să 
includă aceste infracţiuni în orice tratat de extrădare pe care îl vor încheia între ele.

2. Dacă un stat parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat este 
sesizat cu o cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care el nu este legat 
printr-un tratat de extrădare, el poate considera prezenta Convenţie drept bază juri-
dică a extrădării în ceea ce privește aceste infracţiuni. Extrădarea este subordonată 
celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia statului care urmează să extrădeze.

3. Statele părţi care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc 
aceste infracţiuni drept cazuri de extrădare între ele în condiţiile prevăzute de legis-
laţia statului care extrădează.

4. Între statele părţi, infracţiunile respective vor fi  considerate, în scopul extrădării, 
ca fi ind săvarșite atît la locul comiterii lor cît și pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sta-
telor obligate să-și stabilească competenţa în virtutea paragrafului 1 al articolului 5.
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Articolul 9
1. Statele părţi își vor acorda asistenţa juridică cea mai largă posibil în orice pro-

cedură penală referitoare la infracţiunile vizate la articolul 4, inclusiv în ceea ce pri-
vește transmiterea tuturor elementelor de probă de care dispun și care sunt necesare 
în scopul procedurii.

2. Statele părţi se vor achita de obligaţiile care le revin în virtutea paragrafului 
1 al prezentului articol în conformitate cu orice tratat de asistenţă judiciară care ar 
putea exista între ele.

Articolul 10
1. Fiecare stat parte va lua măsuri pentru a introduce cunoștinţe și informaţii 

despre interdicţia torturii în programele de formare a personalului civil sau militar 
însărcinat cu aplicarea legilor, a personalului medical, a agenţilor autorităţii publice 
și a altor persoane care pot fi  implicate în paza, interogarea sau tratamentul oricărui 
individ supus oricărei forme de arest, deţinere sau închisoare.

2. Fiecare stat parte va include această interdicţie printre regulile emise în ceea ce 
privește obligaţiile și atribuţiile acestor persoane.

Articolul 11
Fiecare stat parte va exercita o supraveghere sistematică asupra regulilor, instruc-

ţiunilor, metodelor și practicilor privind interogatoriul și asupra prevederilor privind 
paza și tratamentul persoanelor supuse oricărei forme de arest, deţinere sau închisoa-
re pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa, în vederea prevenirii oricărui caz de tortură.

Articolul 12
Fiecare stat parte va lua măsuri pentru ca autorităţile sale competente să procede-

ze imediat la o anchetă imparţială, ori de cîte ori există motive întemeiate de a crede 
că pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa a fost comis un act de tortură.

Articolul 13
Fiecare stat parte va lua măsuri pentru ca orice persoană care pretinde că a fost 

supusă torturii pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa să aibă dreptul de a prezenta o 
plîngere în faţa autorităţilor competente ale statului respectiv, care vor proceda ime-
diat, în mod imparţial, la examinarea cazului. Se vor lua măsuri pentru a se asigura 
protecţia reclamantului și a martorilor împotriva oricărei maltratări sau intimidări 
datorită plîngerii depuse sau dovezii furnizate.

Articolul 14
1. Fiecare stat parte va garanta, în sistemul său juridic, victimei unui act de tor-

tură dreptul de a obţine reparaţie și de a fi  despăgubită în mod echitabil și adecvat, 
inclusiv mijloacele necesare pentru readaptarea sa cît mai completă posibil. În cazul 
decesului victimei ca urmare a unui act de tortură, persoanele afl ate în întreţinerea 
acesteia au dreptul la compensaţie.

2. Prezentul articol nu exclude dreptul la compensaţie pe care ar putea să-l aibă 
victima sau orice altă persoană în virtutea legislaţiei naţionale.
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Articolul 15
Fiecare stat parte va face în așa fel încît orice declaraţie, în privinţa căreia s-a sta-

bilit că a fost obţinută prin tortură, să nu poată fi  invocată ca element de probă în 
nici o procedură, cu excepţia cazului cînd este folosită împotriva persoanei acuzate 
de tortură pentru a se stabili că o declaraţie a fost într-adevăr făcută.

Articolul 16
1. Fiecare stat parte se angajează să interzică, pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa, și 

alte acte care constituie pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 
care nu sunt acte de tortură așa cum aceasta este defi nită la articolul 1, cînd aseme-
nea acte sunt săvîrșite de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană 
care acţionează cu titlu ofi cial sau la instigarea sau cu consimţămîntul expres sau 
tacit al acesteia. Îndeosebi, obligaţiile enunţate la articolele 10, 11, 12, și 13 sunt 
aplicabile altor forme de pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.

2. Prevederile prezentei Convenţii nu afectează prevederile oricărui alt instru-
ment internaţional sau lege naţională care interzic pedepsele sau tratamentele cu 
cruzime, inumane sau degradante, sau care se referă la extrădare sau la expulzare.

PARTEA A DOUA

Articolul 17
1. Se înfi inţează un Comitet împotriva torturii (denumit în continuare 

„Comitetul”) care are funcţiile defi nite mai jos. Comitetul este compus din zece 
experţi de inaltă moralitate și care posedă o competenţă recunoscută în domeniul 
drepturilor omului, care vor funcţiona cu titlu personal. Experţii sunt aleși de către 
statele părţi, ţinînd seama de repartizarea geografi că echitabilă și de interesul pe care 
îl prezintă participarea la lucrările Comitetului a unor persoane care au experienţă 
juridică.

2. Membrii Comitetului vor fi  aleși prin vot secret de pe o listă de candidaţi 
desemnaţi de către statele părţi. Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales 
dintre resortisanţii săi. Statele părţi vor ţine seamă de interesul de a desemna can-
didaţi care să fi e în același timp membri ai Comitetului drepturilor omului instituit 
în virtutea Pactului internaţional referitor la drepturile civile și politice și care sunt 
dispuși să facă parte din Comitetul împotriva torturii.

3. Membrii Comitetului sunt aleși în cursul unor reuniuni bienale ale statelor părţi 
convocate de către Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. La aceste re-
uniuni, la care cvorumul este constituit din două treimi din statele părţi, vor fi  aleși 
ca membri ai Comitetului candidaţii care vor obţine cel mai mare număr de voturi 
și majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor statelor părţi prezenţi și votanţi.

4. Primele alegeri vor avea loc cel mai tîrziu la șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni înainte de data fi ecărei ale-
geri, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare sta-
telor părţi pentru a le invita să-și prezinte candidaturile într-un termen de trei luni. 
Secretarul general întocmește o listă în ordine alfabetică a tuturor candidaţilor astfel 
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desemnaţi, indicînd statele care i-au desemnat, și o comunică statelor părţi.
5. Membrii Comitetului sunt aleși pentru un mandat de patru ani. Totuși, man-

datul a cinci din membrii aleși cu ocazia primelor alegeri va lua sfîrșit după 2 ani; 
imediat după primele alegeri, numele celor cinci membri vor fi  trase la sorţi de către 
președintele reuniunii menţionate la paragraful 3 al prezentului articol.

6. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau nu mai este în 
măsură din vreun motiv oarecare să se achite de atribuţiile sale în Comitet, statul 
parte care l-a desemnat va numi dintre resortisanţii săi un alt expert care va funcţi-
ona pînă la expirarea mandatului, sub rezerva aprobării majorităţii statelor părţi. Se 
va considera că aprobarea este dată în afară de cazul cînd cel puţin jumătate dintre 
statele părţi vor exprima o opinie defavorabilă într-un termen de șase săptămani de 
la data cînd acestea au fost informate de către Secretarul general al ONU despre 
numirea propusă.

7. Statele părţi vor prelua cheltuielile membrilor Comitetului pe perioada cînd 
aceștia își îndeplinesc funcţiunile în Comitet.

Articolul 18
1. Comitetul își alege biroul pe o perioadă de doi ani. Membrii biroului sunt 

reeligibili.
2. Comitetul își stabilește propriul său regulament interior; acesta va trebui, to-

tuși, să cuprindă prevederile următoare:
a) Cvorumul este de șase membri;
b) Deciziile Comitetului sunt luate cu majoritatea membrilor prezenţi.
3. Secretarul general al ONU va pune la dispoziţia Comitetului personalul și 

instalaţiile materiale care îi sunt necesare pentru a se achita în mod efi cient de func-
ţiunile care i-au fost încredinţate în virtutea prezentei Convenţii.

4. Secretarul general al ONU va convoca membrii Comitetului pentru prima 
reuniune. După prima sa reuniune, Comitetul se va întruni în conformitate cu pre-
vederile regulamentului său interior.

5. Statele părţi vor suporta cheltuielile ocazionate de ţinerea reuniunilor statelor 
părţi la Convenţie, rambursînd ONU toate cheltuielile, așa cum sunt cele pentru 
personal și costul instalaţiilor materiale, pe care Organizaţia le va fi  făcut în confor-
mitate cu prevederile paragrafului 3 al prezentului articol.

Articolul 19
1. Statele părţi vor prezenta Comitetului, prin intermediul Secretarului general al 

ONU, rapoarte asupra măsurilor pe care le vor lua pentru a îndeplini angajamentele 
asumate în virtutea prezentei Convenţii, într-un termen de un an de la intrarea în 
vigoare a Convenţiei pentru statul parte interesat.

În continuare, statele părţi vor prezenta rapoarte suplimentare, la fi ecare patru 
ani, cu privire la toate măsurile noi luate, precum și orice alte rapoarte cerute de 
către Comitet.

2. Secretarul general al ONU va transmite rapoartele tuturor statelor părţi.
3. Fiecare raport va fi  studiat de Comitet, care va putea face comentariile de 
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ordin general asupra raportului pe care le consideră potrivite și va transmite aceste 
comentarii statului parte în cauză. Acest stat parte va putea transmite Comitetului 
observaţiile pe care le va considera utile.

4. Comitetul va putea decide cînd va aprecia necesar, să reproducă în raportul anu-
al, pe care îl va întocmi în conformitate cu articolul 24, comentariile pe care el le va 
formula în virtutea paragrafului 3 al prezentului articol, însoţite de observaţiile primi-
te în această privinţă de la statul parte interesat. Dacă statul parte interesat o va cere, 
Comitetul va putea reproduce și raportul în baza paragrafului 1 al prezentului articol.

Articolul 20
1. Dacă Comitetul primește informaţii demne de crezare care i se par că ar con-

ţine informaţii întemeiate în sensul că tortura este practicată în mod sistematic pe 
teritoriul unui stat parte, el va invita statul respectiv să coopereze în examinarea 
informaţiilor și, în acest scop, să-i facă cunoscute observaţiile sale în această privinţă.

2. Ţinînd seama de observaţiile pe care ar putea să le prezinte statul parte interesat 
și de orice alte informaţii pertinente de care va dispune, Comitetul va putea, dacă va 
considera că se justifi că, să însărcineze unul sau mai mulţi membri ai săi să procede-
ze la o anchetă confi denţială și să-i facă de urgenţă un raport.

3. Dacă se face o anchetă în virtutea paragrafului 2 al prezentului articol, 
Comitetul va solicita cooperarea statului parte interesat. În acord cu acest stat parte, 
ancheta va putea comporta și o vizită în teritoriul acestui stat.

4. După ce va fi  examinat concluziile membrului sau membrilor, care îi vor fi  fost 
supuse în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, Comitetul va transmi-
te aceste concluzii statului parte interesat, împreună cu comentariile sau sugestiile 
pe care le consideră necesare ţinînd seama de situaţie.

5. Toate lucrările Comitetului menţionate la paragrafele 1-4 ale prezentului ar-
ticol sunt confi denţiale și, în toate etapele lucrărilor, vor fi  depuse eforturi pentru a 
se obţine cooperarea statului parte. După ce lucrările referitoare la o anchetă între-
prinsă în virtutea paragrafului 2 se vor fi  încheiat, Comitetul va putea decide, după 
consultări cu statul parte interesat, includerea unei relatări succinte asupra rezultate-
lor lucrărilor în raportul anual pe care îl va întocmi în conformitate cu articolul 24.

Articolul 21
1. Orice stat parte la prezenta Convenţie va putea, în virtutea prezentului articol, 

să declare în orice moment că recunoaște competenţa Comitetului de a primi și 
examina comunicări în care un stat parte pretinde că un alt stat parte nu-și îndepli-
nește obligaţiile ce decurg din prezenta Convenţie. Aceste comunicări nu vor putea 
fi  primite și examinate în conformitate cu prezentul articol decît dacă acestea emană 
de la un stat parte care a făcut o declaraţie prin care recunoaște, în ceea ce îl privește, 
competenţa Comitetului. Comitetul nu va primi nici o comunicare referitoare la un 
stat parte care nu a făcut o asemenea declaraţie. În privinţa comunicărilor primite în 
virtutea prezentului articol, se va aplica următoarea procedură:

a) Dacă un stat parte la prezenta Convenţie consideră că un alt stat care este și el 
parte la convenţie, nu aplică prevederile acesteia, el va putea, printr-o comunicare 
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scrisă, să atragă atenţia acestui stat asupra chestiunii respective. În termen de trei luni 
de la data primirii comunicării, statul destinatar va prezenta statului care i-a adresat 
comunicarea, explicaţii sau orice alte declaraţii scrise care clarifi că chestiunea și care 
vor trebui să cuprindă, pe cît posibil și util, indicaţii cu privire la regulile de procedură 
și căile de recurs care au fost deja folosite, fi e pendinte, fi e deschise încă;

b) Dacă în termen de șase luni de la primirea comunicării iniţiale de către statul 
destinatar, chestiunea nu a fost soluţionată în mod satisfăcător pentru cele două 
state interesate, oricare dintre ele are dreptul să o supună Comitetului, adresîndu-i 
acestuia o notifi care, precum și celuilalt stat interesat;

c) Comitetul nu va putea lua în examinare o chestiune care îi este supusă în vir-
tutea prezentului articol decît după ce s-a asigurat că toate căile interne de recurs 
disponibile au fost utilizate și epuizate, în conformitate cu principiile de drept in-
ternaţional unanim recunoscute. Această regulă nu se aplică în cazurile în care pro-
cedurile de recurs depășesc termene rezonabile și nici în cazurile în care este puţin 
probabil că procedurile de recurs ar putea da satisfacţie persoanei care este victimă a 
violării prezentei Convenţii;

d) Comunicările prevăzute în prezentul articol vor fi  examinate de către Comitet 
în ședinţe închise;

e) Sub rezerva prevederilor alineatului c), Comitetul va oferi bunele sale ofi cii state-
lor părţi interesate, cu scopul de a se ajunge la o soluţie amiabilă a chestiunii, întemeiată 
pe respectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta Convenţie. în acest scop, Comitetul 
va putea, dacă consideră oportun, să stabilească o Comisie de conciliere ad-hoc;

f) În orice chestiune care îi va fi  supusă în virtutea prezentului articol, Comitetul 
va putea cere statelor părţi interesate, vizate la alineatul b), să-i prezinte orice infor-
maţie pertinentă;

g) Statele părţi interesate, vizate la alineatul b), au dreptul să fi e reprezentate cu 
ocazia examinării chestiunii de către Comitet și să prezinte observaţii orale sau scri-
se, sau sub orice altă formă;

h) Comitetul trebuie să prezinte un raport într-un termen de 12 luni de la data 
cînd el a primit notifi carea menţionată la alineatul b):

i) Dacă s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu prevederile alineatului e), 
Comitetul se va limita, în raportul său, la o scurtă prezentare a faptelor și a soluţiei 
la care s-a ajuns;

ii) Dacă nu s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu prevederile alineatului e), în 
raportul său Comitetul se va limita la o scurtă expunere a faptelor; textul observaţi-
ilor scrise, și procesul-verbal cuprinzînd observaţiile orale prezentate de către statele 
părţi interesate vor fi  anexate la raport. Pentru fi ecare caz, raportul va fi  comunicat 
statelor părţi interesate.

2. Prevederile prezentului articol vor intra în vigoare cînd cinci state părţi la 
prezenta Convenţie vor fi  făcut declaraţia prevăzută la paragraful 1 al prezentului 
articol. Această declaraţie va fi  depusă de către statul parte respectiv Secretarului 
general al O.N.U., care va transmite copii de pe aceasta celorlalte state părţi. O de-
claraţie poate fi  retrasă în orice moment printr-o notifi care adresată Secretarului ge-
neral. Această retragere nu va aduce atingere examinării oricărei chestiuni care face 
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obiectul unei comunicări deja transmise în virtutea prezentului articol; nici o altă 
comunicare a unui stat parte nu va fi  primită în virtutea prezentului articol după ce 
Secretarul general va fi  primit notifi carea de retragere a declaraţiei, în afară de cazul 
cînd statul parte interesat va fi  făcut o nouă declaraţie.

Articolul 22
1. Orice stat parte la prezenta Convenţie, poate, în virtutea prezentului articol, să 

declare în orice moment că recunoaște competenţa Comitetului de a primi și exami-
na comunicări prezentate de către sau în numele unor persoane particulare care ţin 
de jurisdicţia sa și care pretind că sunt victime ale unei violări, de către un stat parte, 
a prevederilor Convenţiei. Comitetul nu va primi nici o comunicare interesînd un 
stat parte care nu a făcut o asemenea declaraţie.

2. Comitetul va declara inadmisibilă orice comunicare supusă în virtutea prezen-
tului articol, care este anonimă sau cînd el consideră că aceasta este un abuz al drep-
tului de a prezenta asemenea comunicări, sau că este incompatibilă cu prevederile 
prezentei Convenţii.

3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2, orice comunicare care va fi  prezentată 
Comitetului în virtutea prezentului articol va fi  adusă de către acesta la cunoștinţa 
statului parte la prezenta Convenţie care a făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 
1 și în privinţa căruia se afi rmă că a încălcat o prevedere a Convenţiei. Acest stat, în 
termen de șase luni, va prezenta Comitetului, în scris, explicaţii, indicînd, dacă va fi  
cazul, măsurile pe care le va fi  luat pentru remedierea situaţiei.

4. Comitetul va examina comunicările primite în virtutea prezentului articol ţi-
nînd seama de toate informaţiile care îi sunt prezentate de către sau în numele per-
soanei respective și de către statul interesat.

5. Comitetul nu va examina nici o comunicare a unei persoane particulare în 
conformitate cu prezentul articol decît după ce s-a asigurat că:

a) Aceeași chestiune nu a fost sau nu este în curs de examinare în faţa unei alte 
instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare;

b) Persoana respectivă a epuizat toate căile de recurs interne disponibile; această 
regulă nu se aplică dacă procedurile de recurs depășesc termene rezonabile sau dacă 
este puţin probabil ca ele să dea satisfacţie persoanei care este victimă a violării pre-
zentei Convenţii.

6. Comunicările prevăzute în prezentul articol vor fi  examinate de către Comitet 
în ședinţe închise.

7. Comitetul informează statul parte interesat și persoana în cauză despre consta-
tările sale.

8. Prevederile prezentului articol vor intra în vigoare atunci cînd cinci state părţi 
la prezenta Convenţie vor fi  făcut declaraţia prevăzută la paragraful 1 al prezentului 
articol. Această declaraţie va fi  depusă de către statul respectiv Secretarului general 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii de pe aceasta celorlalte 
state părţi. O declaraţie poate fi  retrasă în orice moment printr-o notifi care adresa-
tă Secretarului general. Această retragere nu va aduce atingere examinării oricărei 
chestiuni care face obiectul unei comunicări deja transmise în virtutea prezentului 
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articol; nici o altă comunicare prezentată de către o persoană particulară sau în nu-
mele ei nu va fi  primită în virtutea prezentului articol după ce Secretarul general va 
fi  primit notifi care despre retragerea declaraţiei, în afară de cazul cînd statul parte 
interesat va fi  făcut o nouă declaraţie.

Articolul 23
Membrii Comitetului și membrii comisiilor de conciliere ad-hoc care vor fi  numiţi 

în conformitate cu alineatul e) al paragrafului 1 al articolului 21 au dreptul la faci-
lităţile, privilegiile și imunităţile recunoscute experţilor afl aţi în misiune în contul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, așa cum acestea sunt enunţate în secţiunile pertinente 
ale Convenţiei asupra privilegiilor și imunităţilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 24
Comitetul va prezenta statelor părţi și Adunării generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite un raport anual asupra activităţilor desfășurate în aplicarea pre-
zentei Convenţii.

PARTEA A TREIA

Articolul 25
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării de către toate statele. 2. Prezenta 

Convenţie este supusă ratifi cării. Instrumentele de ratifi care vor fi  depuse la 
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 26
Orice stat poate adera la prezenta Convenţie. Aderarea se va face prin depunerea 

unui instrument de aderare la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 27
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depu-

nerii la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea 
instrument de ratifi care sau de aderare.

2. Pentru fi ecare stat care va ratifi ca prezenta Convenţie sau va adera după depu-
nerea celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care sau aderare, Convenţia va intra 
în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii de către acest stat a instrumen-
telor sale de ratifi care sau aderare.

Articolul 28
1. Fiecare stat va putea, în momentul cînd va semna sau ratifi ca prezenta Convenţie 

sau cînd va adera la ea, să declare că nu recunoaște competenţa acordată Comitetului 
potrivit art. 20. 2. Fiecare stat parte care va fi  formulat o rezervă conform prevederi-
lor paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment să retragă această 
rezervă printr-o notifi care adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite.
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Articolul 29
1. Orice stat parte la prezenta Convenţie va putea propune un amendament și de-

pune propunerea sa Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul 
general va comunica propunerea de amendament statelor părţi, cerîndu-le să-i facă 
cunoscut dacă sunt în favoarea organizării unei conferinţe a statelor părţi în vederea 
examinării propunerii și punerii ei la vot. Dacă în termen de patru luni de la data unei 
asemenea comunicări, cel puţin o treime din statele părţi se vor pronunţa în favoa-
rea ţinerii acestei conferinţe, Secretarul general va convoca conferinţa sub auspiciile 
ONU. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor părţi, prezente și votante 
la conferinţă, va fi  supus de către Secretarul general acceptării tuturor statelor părţi.

2. Un amendament adoptat conform prevederilor paragrafului 1 al prezentu-
lui articol va intra în vigoare atunci cînd două treimi din statele părţi la prezenta 
Convenţie vor fi  notifi cat Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite că 
l-au acceptat în conformitate cu procedurile lor constituţionale respective.

3. Cînd vor intra în vigoare, amendamentele vor avea forţă obligatorie pentru ace-
le state părţi care le vor fi  acceptat, celelalte state părţi rămînînd legate prin prevede-
rile prezentei convenţii și prin amendamentele pe care ele le vor fi  acceptat anterior.

Articolul 30
1. Orice diferend între două sau mai multe state părţi cu privire la interpretarea 

sau aplicarea prezentei Convenţii, care nu va putea fi  rezolvat pe calea negocierilor, 
va fi  supus arbitrajului, la cererea uneia dintre ele. Dacă în termen de șase luni de 
la data cererii de arbitraj părţile nu reușesc să se pună de acord asupra organizării 
arbitrajului, oricare dintre ele va putea supune diferendul Curţii Internaţionale de 
Justiţie, printr-o cerere în conformitate cu statutul Curţii.

2. Fiecare stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifi ca prezenta 
Convenţie sau va adera la ea, să declare că el nu se consideră legat de prevederile 
paragrafului 1 al prezentului articol. Celelalte state părţi nu vor fi  legate prin preve-
derile respective faţă de orice stat parte care va fi  formulat o asemenea rezervă.

3. Orice stat parte care va fi  formulat o rezervă în conformitate cu prevederile 
paragrafului 2 al prezentului articol va putea în orice moment să retragă această 
rezervă printr-o notifi care adresată Secretarului general al ONU.

Articolul 31
1. Un stat parte va putea denunţa prezenta Convenţie printr-o notifi care scrisă adre-

sată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea va produce 
efecte după un an de la data cînd notifi carea va fi  fost primită de Secretarul general.

2. O asemenea denunţare nu va libera statul parte de obligaţiile care îi incumbă în 
virtutea prezentei Convenţii în ceea ce privește orice act sau orice omisiune săvîrșită 
înainte de data la care denunţarea va produce efecte; ea nu va putea în nici un fel 
împiedica continuarea examinării oricărei chestiuni cu care Comitetul a fost deja 
sesizat la data la care denunţarea a produs efecte.

3. De la data la care denunţarea de către un stat a produs efecte, Comitetul nu va 
începe examinarea nici unei chestiuni noi privind acest stat.
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Articolul 32
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifi ca tuturor statelor 

membre ale ONU și tuturor statelor care vor fi  semnat prezenta Convenţie sau vor 
fi  aderat la ea:

a) Semnăturile, ratifi  cările și aderările primite în aplicarea articolelor 25 și 26;
b) Data intrării în vigoare a Convenţiei în aplicarea articolului 27 și data intrării 

în vigoare a oricărui amendament în aplicarea articolului 29;
c) Denunţările primite în aplicarea articolului 31.

Articolul 33
1. Prezenta Convenţie, ale cărei texte în limbile engleză, arabă, chineză, spanio-

lă, franceză și rusă sunt în mod egal autentice, va fi  depusă la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor state-
lor cîte o copie certifi cată conformă a prezentei Convenţii.

PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA ÎMPOTRIVA TORTURII 
ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU 

DEGRADANTE***

Preambul

Statele părţi la prezentul Protocol****,
reconfi rmînd că torturile și alte tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 

sunt interzise și prezintă grave încălcări ale drepturilor omului,
conștientizînd necesitatea unor măsuri continue pentru realizarea obiectivelor 

Convenţiei împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau 
degradante /în continuare Convenţie/ și sporirii protecţiei persoanelor private de 
libertate împotriva torturilor și altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane 
sau degradante, 

menţionînd că articolele 2 și 16 ale Convenţiei obligă fi ecare stat parte să ia mă-
suri efi ciente pentru a preveni comiterea unor acte de tortură și altor forme de trata-
ment sau pedepse crude, inumane sau degradante pe teritoriul de sub jurisdicţia sa,

recunoscînd că statele sunt responsabile pentru respectarea articolelor respective, 
că sporirea protecţiei persoanelor private de libertate și respectarea necondiţionată a 
drepturilor lor umane constituie obligaţia comună a tuturor și că organele internaţi-
onale de executare completează și consolidează măsurile naţionale,

subliniind că prevenirea efectivă a torturilor și altor forme de tratament sau pe-
depse crude, inumane sau degradante impune adoptarea unor măsuri în domeniul 
educaţiei, precum și cumularea măsurilor legislative, administrative, judiciare și a 
altor măsuri,

*** Semnat la New York la 18 decembrie 2002.
****Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 66-XVI din 30 martie 2006. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 66-69 din 28 aprilie 2006. În vigoare pentru Republica Moldova din 28 aprilie 2006. 
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amintind, de asemenea, că Conferinţa Mondială pentru Drepturile Omului de la 
Viena din iunie 1993 a declarat categoric că eforturile pentru eradicarea torturii tre-
buie să fi e orientate, întîi de toate, asupra prevenirii acestora și a chemat la adoptarea 
protocolului facultativ la Convenţie, care are drept obiectiv instituirea unui sistem 
preventiv de vizitare regulată a locurilor de ţinere în stare de arest,

avînd convingerea că protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturi-
lor și a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante poate fi  
sporită în baza unor măsuri preventive nejudiciare, întemeiate pe vizitarea regulată a 
locurilor de ţinere în stare de arest, au convenit următoarele:

PARTEA I

Dispoziţii generale

Articolul 1
Scopul prezentului Protocol constă în instituirea unui sistem de vizite regulate, 

efectuate de către organe internaţionale și naţionale independente, în locurile de 
detenţie a persoanelor private de libertate pentru a preveni comiterea unor acte de 
tortură și a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante.

Articolul 2
1. Se instituie Subcomitetul pentru prevenirea torturilor și a altor forme de tra-

tament sau pedepse crude, inumane sau degradante al Comitetului împotriva tor-
turilor /în continuare Subcomitet de prevenire/, care exercită funcţiile expuse în 
prezentul Protocol.

2. Subcomitetul de prevenire își exercită funcţiile în conformitate cu Statutul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite și se conduce de scopurile și principiile acesteia, pre-
cum și de normele Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la comportamentul faţă 
de persoanele private de libertate.

3. Subcomitetul de prevenire, de asemenea, se conduce de principiile de confi den-
ţialitate, imparţialitate, neselectivitate, universalitate și obiectivitate.

4. Subcomitetul de prevenire și statele părţi cooperează în vederea realizării pre-
zentului Protocol.

Articolul 3
Fiecare stat parte instituie, desemnează sau susţine la nivel naţional unul sau mai mul-

te organe de vizitare în scopul prevenirii torturilor și a altor forme de tratament sau pe-
depse crude, inumane sau degradante (în continuare mecanisme de prevenire naţionale).

Articolul 4
1. Fiecare stat parte, în conformitate cu prezentul Protocol, mecanismele vizate la 

articolele 2 și 3, va permite vizitarea oricărui loc afl at în jurisdicţia și sub controlul 
său, unde sunt sau pot fi  deţinute persoane private de libertate, conform dispoziţiei 
organului de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul sau consimţămantul său 
tacit (în continuare locuri de ţinere în stare de arest). Aceste vizite se efectuează cu 
scopul sporirii, în caz de necesitate, a protecţiei persoanelor respective împotriva 
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torturilor și a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante.
2. În scopul prezentului Protocol, privarea de libertate desemnează orice formă 

de ţinere în stare de arest sau de plasare a persoanei într-un loc de ţinere în stare de 
arest, de stat sau privat, pe care persoana respectivă nu are dreptul să-l părăsească din 
proprie iniţiativă, la ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui organ.

PARTEA A II-a

Subcomitetul de prevenire

Articolul 5
1. Subcomitetul de prevenire este compus din 10 membri. După depunerea celui 

de-al cincizecilea instrument de ratifi care sau de aderare la prezentul Protocol, nu-
mărul membrilor Subcomitetului va crește pînă la douăzeci și cinci.

2. Membrii Subcomitetului de prevenire vor fi  aleși din rîndul persoanelor de 
înaltă moralitate și care posedă o competenţă recunoscută în domeniul activităţii 
judecătorești, în special, al dreptului penal, în sistemul penitenciar sau în poliţie, sau 
în orice alte domenii ce ţin de comportamentul cu persoanele private de libertate.

3. La crearea Subcomitetului de prevenire se va ţine seama de repartizarea geo-
grafi că echitabilă și de reprezentarea diferitelor forme de culturi și sisteme de drept 
ale statelor părţi.

4. La crearea Subcomitetului de prevenire de asemenea se va acorda atenţie repre-
zentării de gender echilibrate în baza principiilor egalităţii și nediscriminării.

5. Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales dintre resortisanţii săi.
6. Membrii Subcomitetului de prevenire vor funcţiona cu titlu personal, ei trebu-

ie să fi e independenţi și imparţiali și să aibă posibilitatea unei activităţi efi ciente în 
cadrul Subcomitetului.

Articolul 6
1. Fiecare stat parte, în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol, poate să 

desemneze doi candidaţi competenţi, care întrunesc condiţiile enunţate la articolul 
5, prezentînd informaţie detaliată cu privire la competenţa candidaţilor.

2. a) Candidaţii trebuie să fi e resortisanţi ai statului parte la prezentul Protocol;
b) cel puţin unul din cei doi candidaţi desemnaţi de către statul parte trebuie să 

fi e resortisant al statului parte respectiv;
c) în componenţa Subcomitetului de prevenire pot fi  desemnaţi nu mai mult de 

doi candidaţi resortisanţi ai unuia şi aceluiaşi stat parte;
d) în cazul în care orice stat parte va desemna drept candidat un cetăţean al altui 

stat parte, acesta va cere şi va obţine acordul statului parte respectiv.
3. Cu cel puţin cinci luni înainte de convocarea reuniunii statelor părţi la care vor avea 

loc alegerile, Secretatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare 
statelor părţi pentru a le invita să-şi prezinte candidaturile într-un termen de trei luni. 
Secretarul General întocmeşte o listă în ordine alfabetică a tuturor candidaţilor astfel 
desemnaţi, indicînd statele care i-au desemnat, şi o comunică statelor părţi.
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Articolul 7
1. Membrii Subcomitetului de prevenire sunt aleși în modul următor:
a) principala atenţie se acordă îndeplinirii cerinţelor și criteriilor prevăzute la arti-

colul 5 al prezentului Protocol;
b) primele alegeri au loc nu mai tarziu de șase luni de la intrarea în vigoare a 

prezentului Protocol;
c) statele părţi aleg membrii Subcomitetului de prevenire prin vot secret;
d) alegerea membrilor Subcomitetului de prevenire are loc în cadrul reuniunilor 

statelor părţi, convocate de către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
la fi ecare doi ani. La aceste reuniuni, la care cvorumul este constituit din două treimi 
din statele părţi, vor fi  aleşi ca membri ai Subcomitetului candidaţii care vor obţine 
cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor 
statelor părţi prezenţi şi votanţi.

2. În cazul în care doi resortisanţi ai unui stat parte obţin dreptul de activa în 
cadrul Subcomitetului de prevenire, membru al Subcomitetului va deveni candida-
tul care a acumulat un număr mai mare de voturi. în cazul în care ambii resortisanţi 
au obţinut un număr egal de voturi, se aplică următoarea procedură:

a) în cazul în care un singur candidat a fost desemnat de către statul parte, al 
cărui resortisant este, acesta devine membru al Subcomitetului de prevenire;

b) în cazul în care ambii candidaţi au fost desemnaţi de către statul parte, se 
votează separat, în mod secret, pentru a stabili care dintre candidaţi va deveni mem-
bru al Subcomitetului de prevenire;

c) în cazul în care niciunul din candidaţi nu a fost desemnat de către statul parte, 
al cărui resortisant este, se votează separat, în mod secret, pentru a stabili care din 
aceşti candidaţi va deveni membru al Subcomitetului de prevenire.

Articolul 8
Dacă un membru al Subcomitetului de prevenire decedează, demisionează sau 

nu mai este în măsură din vreun motiv oarecare să se achite de atribuţiile sale din 
Subcomitet, statul parte care l-a desemnat va numi altă persoană cu dreptul de a 
fi  aleasă, avînd competenţa și îndeplinind cerinţele enunţate la articolul 5, ţinînd 
seama de necesitatea asigurării echilibrului dintre diverse domenii de competenţă, 
care va funcţiona pană la următoarea reuniune a statelor părţi, sub rezerva aprobării 
majorităţii statelor părţi.

Se va considera că aprobarea este dată în afară de cazul cînd cel puţin jumă-
tate dintre statele părţi vor exprima o opinie defavorabilă într-un termen de șase 
săptămîni de la data cînd acestea au fost informate de către Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite despre numirea propusă.
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Articolul 9
Membrii Subcomitetului de prevenire sunt aleși pentru un mandat de patru ani. 

Aceștia pot fi  realeși o singură dată, în cazul în care sunt desemnaţi drept candidaţi. 
Mandatul a jumătate din membrii aleși cu ocazia primelor alegeri va lua sfîrșit după 
2 ani; imediat după primele alegeri, numele acestor membri vor fi  trase la sorţi de 
către președintele reuniunii menţionate la alineatul 1 litera d al articolului 7.

Articolul 10
1. Subcomitetul de prevenire își alege persoanele cu funcţii de răspundere pe o 

perioadă de doi ani. Acestea sunt reeligibile.
2. Subcomitetul de prevenire își stabilește propriul regulament. Acesta va trebui, 

totuși, să cuprindă prevederile următoare:
a) cvorumul îl constituie jumătate din membri plus unul;
b) deciziile Subcomitetului de prevenire sunt luate cu majoritatea voturilor mem-

brilor prezenţi;
c) ședinţele Subcomitetului de prevenire sunt închise.
3. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca prima reu-

niune a Subcomitetului de prevenire. După prima sa reuniune, Subcomitetul de 
prevenire se va întruni în conformitate cu prevederile regulamentului său interi-
or. Subcomitetul de prevenire și Comitetul împotriva torturii vor convoca sesiunile 
concomitent, nu mai rar decît o dată pe an.

PARTEA A III-a

Mandatul Subcomitetului de prevenire

Articolul 11
Subcomitetului de prevenire:
a) vizitează locurile menţionate la articolul 4 şi face recomandări statelor părţi cu 

privire la protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altor forme 
de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante;

b) cu privire la mecanismele de prevenire naţionale:
i) în caz de necesitate, acordă consulting statelor părţi şi îşi dă concursul la crearea 

unor asemenea mecanisme;
ii) întreţine contacte directe, în caz de necesitate confi denţiale, cu mecanismele 

de prevenire naţionale şi le propune asistenţă în domeniul pregătirii profesionale şi 
suport tehnic pentru a-şi consolida potenţialul;

iii) acordă consulting şi ajutor la evaluarea necesităţilor şi a măsurilor, necesare 
pentru sporirea protecţiei persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altor 
forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante;

iv) prezintă recomandări şi observaţii statelor părţi în scopul întăririi posibilităţilor 
şi a mandatului mecanismelor de prevenire naţionale pentru împiedicarea actelor de 
tortură şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante;

v) Cooperează în scopul prevenirii torturilor în general cu organele şi mecani-
smele respective ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi cu instituţiile sau 
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organizaţiile internaţionale, regionale şi naţionale, care activează în interesele spori-
rii protecţiei tuturor persoanelor împotriva torturilor şi altor forme de tratament sau 
pedepselor crude, inumane sau degradante.

Articolul 12
În scopul îndeplinirii de către Subcomitetul de prevenire a mandatului său, pre-

văzut la articolul 11, ţările părţi își asumă angajamentul:
a) să admită Subcomitetul de prevenire pe teritoriul afl at în jurisdicţia sa și să 

asigure accesul în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4 al prezen-
tului Protocol;

b) să prezinte toată informaţia corespunzătoare pe care Subcomitetul de prevenire 
o va solicita în scopul evaluării necesităţilor și a măsurilor care trebuie întreprinse 
pentru a spori protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturilor și altor 
forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante;

c) să stimuleze și să faciliteze contactele dintre Subcomitetul de prevenire și me-
canismele de prevenire naţionale;

d) să examineze recomandările Subcomitetului de prevenire și să intre în dialog 
cu el privind eventualele măsuri de realizare.

Articolul 13
1. Subcomitetul de prevenire, iniţial prin sorţi, stabilește programul de vizite regle-

mentare al statelor părţi în scopul executării mandatului său, prevăzut la articolul 11.
2. După consultări, Subcomitetul de prevenire anunţă statele părţi despre pro-

gramul său, astfel încat acestea fără întîrziere să întreprindă acţiuni practice pentru 
efectuarea vizitelor 

3. Vizitele vor fi  întreprinse de cel puţin doi membri ai Subcomitetului de preveni-
re. În caz de necesitate, aceștia pot fi  însoţiţi de experţi, cu experienţă de muncă recu-
noscută și competenţă în domeniile vizate de prezentul Protocol, care sunt aleși din 
lista experţilor, întocmită în baza propunerilor statelor părţi, Direcţiei Comisarului 
Suprem pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite și Centrului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea criminalităţii internaţionale. La în-
tocmirea acestei liste, statele părţi respective propun nu mai mult de cinci experţi 
naţionali. Statul parte respectiv poate respinge candidatura expertului propus pentru 
efectuarea vizitei, după care Subcomitetul de prevenire va propune un alt expert.

4. În cazul în care Subcomitetul de prevenire va considera necesar, acesta poate 
propune efectuarea unei vizite de scurtă durată, ulterioară vizitei reglementare.

Articolul 14
1. Întru exercitarea mandatului de către Subcomitetul de prevenire, statele părţi 

ale prezentului Protocol se obligă să-i asigure:
a) accesul nelimitat la orice informaţie privind numărul persoanelor private de 

libertate, afl ate în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4, precum 
și privind numărul unor asemenea locuri și amplasarea acestora;

b) accesul nelimitat la orice informaţie privind comportamentul faţă de aceste 
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persoane, precum și referitor la condiţiile de ţinere în stare de arest;
c) în conformitate cu alineatul 2 – accesul nelimitat în toate locurile de ţinere în 

stare de arest, clădirile și obiectele acestora;
d) posibilitatea de a purta personal discuţii individuale, fără martori, cu persoane-

le private de libertate, în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, precum 
și cu oricare altă persoană care, în opinia Subcomitetului de prevenire, poate oferi 
informaţia corespunzătoare;

e) dreptul de alegere necondiţionată a locurilor pe care vrea să le viziteze și a per-
soanelor cu care dorește să discute.

2. Obiecţiile privind vizitarea vreunui loc concret de ţinere în stare de arest se pot 
întemeia doar pe considerente convingătoare, de urgenţă, ce ţin de apărarea naţiona-
lă, securitatea de stat, calamităţi naturale sau dezordini grave la locul presupus pen-
tru vizitare, care temporar impiedică efectuarea vizitei. Declararea stării de urgenţă 
nu poate fi  invocată de către statul parte drept motiv de opunere la efectuarea vizitei.

Articolul 15
Niciun organ și nicio persoană ofi cială nu poate da, aplica, permite sau accepta vreo 

sancţiune faţă de orice persoană sau organizaţie pentru comunicare Subcomitetului 
de prevenire sau membrilor acestuia a oricărei informaţii, veridică sau falsă, și nici-o 
asemenea persoană sau organizaţie nu poate fi  afectată în vreun mod.

Articolul 16
1. Subcomitetul de prevenire va trimite, în mod confi denţial, recomandările și 

observaţiile sale statului parte și, după caz, mecanismului de prevenire naţional.
2. Subcomitetul de prevenire publică raportul său împreună cu orice obiecţii ale 

statului parte respectiv, în cazul parvenirii unei solicitări în acest sens de la statul 
parte. În cazul în care statul parte face publică o parte din raport, Subcomitetul 
poate publica raportul integral sau o parte a acestuia. Totuși, datele cu caracter per-
sonal pot fi  date publicităţii doar cu consimţămîntul exprimat nemijlocit de către 
persoana respectivă.

3. Subcomitetul de prevenire va prezenta un raport anual de activitate deschis 
Comitetului împotriva torturii.

4. În cazul în care statul parte refuză să coopereze cu Subcomitetul de prevenire 
în conformitate cu articolele 12 și 14 sau refuză să întreprindă măsuri pentru reme-
dierea situaţiei, conform recomandărilor Subcomitetului de prevenire, Comitetul 
impotriva torturii, la solicitarea Subcomitetului și după ce statului parte i-a fost 
oferită posibilitatea să-și expună considerentele, cu votul majorităţii membrilor săi, 
poate să adopte decizia de a face o declaraţie publică în problema dată sau de a pu-
blica raportul Subcomitetului de prevenire.
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PARTEA A IV-a

Mecanismele de prevenire naţionale

Articolul 17
În termen de cel mult un an după intrarea în vigoare a prezentului Protocol, sau 

după ratifi care sau aderare, fi ecare stat parte susţine, desemnează sau instituie unul 
sau cîteva mecanisme de prevenire naţionale independente pentru a împiedica tor-
turile la nivel naţional.

Mecanismele instituite de organele descentralizate, în scopul prezentului Protocol, 
pot fi  desemnate în calitate de mecanisme de prevenire naţionale, dacă acestea sunt 
conforme prevederilor reglementare.

Articolul 18
1. Statele părţi garantează independenţa funcţională a mecanismelor de prevenire 

naţionale, precum și independenţa personalului acestora.
2. Statele părţi iau măsurile de rigoare pentru ca experţii mecanismelor de pre-

venire naţionale să dispună de potenţialul și competenţele profesionale necesare. 
Aceștia vor asigura echilibrul de gender și reprezentarea adecvată a grupurilor etnice 
și minoritare din societate.

3. Statele părţi se angajează să ofere resursele necesare pentru funcţionarea meca-
nismelor de prevenire naţionale.

4. În procesul de instituire a mecanismelor de prevenire naţionale, statele părţi 
se vor conduce de Principiile ce vizează statutul instituţiilor naţionale de apărare și 
promovare a drepturilor omului.

Articolul 19
Mecanismele de prevenire naţionale vor fi  investite, cel puţin, cu abilităţile 

următoare:
a) să examineze cu regularitate problemele referitor la comportamentul faţă de 

persoanele private de libertate care se afl ă în locurile de ţinere în stare de arest, 
stabilite la articolul 4, pentru a spori, în caz de necesitate, protecţia lor impotriva 
torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante;

b) să prezinte recomandări organelor corespunzătoare în scopul imbunătăţirii 
comportamentului faţă de persoanele private de libertate şi a condiţiilor de detenţie şi 
al prevenirii torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau 
degradante, în conformitate cu normele respective ale Organizaţiei Naţiunilor Unite;

c) să facă propuneri şi observaţii cu referire la legislaţia în vigoare şi la proiectele 
de legi.

Articolul 20
Întru exercitarea mandatului de către mecanismele de prevenire naţionale, statele 

părţi ale prezentului Protocol iși asumă angajamentul să le acorde:
a) accesul la orice informaţie privind numărul persoanelor private de libertate, 

afl ate în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4, precum și privind 
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numărul unor asemenea locuri și amplasarea acestora;
b) accesul la orice informaţie privind comportamentul faţă de aceste persoane, 

precum și referitor la condiţiile de ţinere în stare de arest;
c) accesul în toate locurile de ţinere în stare de arest, clădirile și obiectele acestora;
d) posibilitatea de a purta personal discuţii individuale, fără martori, cu persoane-

le private de libertate, în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, precum și 
cu oricare altă persoană care, în opinia mecanismelor de prevenire naţionale, poate 
oferi informaţia corespunzătoare;

e) dreptul de alegere necondiţionată a locurilor pe care vor să le viziteze și a per-
soanelor cu care doresc să discute.

f) dreptul de a stabili contacte cu Subcomitetul de prevenire, de a-i trimite infor-
maţii și a avea intalniri cu acesta.

Articolul 21
1. Niciun organ și nici o persoană ofi cială nu poate da, aplica, permite sau accepta 

vreo sancţiune faţă de orice persoană sau organizaţie pentru comunicare mecanis-
mului de prevenire naţional a oricărei informaţii, veridică sau falsă, și nicio aseme-
nea persoană sau organizaţie nu poate fi  afectată în vreun mod.

2. Informaţia confi denţială culeasă de mecanismul de prevenire naţional nu poate 
fi  divulgată.

Datele cu caracter personal se publică numai cu consimţămantul exprimat nemij-
locit de persoana respectivă.

Articolul 22
Organele competente ale statului parte respectiv examinează recomandările me-

canismului de prevenire naţional și intră în dialog cu acesta privind eventualele 
măsuri de realizare.

Articolul 23
Statele părţi ale prezentului Protocol se angajează să publice și să difuzeze rapoar-

tele anuale ale mecanismelor de prevenire naţionale.

PARTEA A V-a

Declaraţia

Articolul 24
1. După ratifi care, statele părţi pot face declaraţii referitor la amanarea exercitării 

obligaţiilor lor în conformitate cu partea a III-a sau cu partea a IV-a ale prezentului 
Protocol.

2. Amînarea respectivă este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani. 
După prezentarea de către statul parte a materialelor respective și după consultările 
cu Subcomitetul de prevenire, Comitetul impotriva torturii poate prelungi această 
perioadă pentru incă doi ani.
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PARTEA A VI-a

Dispoziţii fi nanciare

Articolul 25
1. Cheltuielile suportate de Subcomitetul de prevenire în procesul de realizare a 

prezentului Protocol sunt acoperite de către Organizaţia Naţiunilor Unite.
2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va pune la dispoziţia 

Subcomitetului de prevenire personalul și instalaţiile materiale care îi sunt necesare 
pentru a se achita în mod efi cient de funcţiile cate i-au fost încredinţate în virtutea 
prezentului Protocol.

Articolul 26
1. În conformitate cu procedura corespunzătoare, Adunarea Generală creează 

un fond special, gestionat conform dispoziţiilor fi nanciare și normelor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, pentru a acorda ajutor la fi nanţarea realizării recomandărilor fă-
cute statului parte de către Subcomitetul de prevenire după efectuarea vizitei, pre-
cum și pentru programele de educaţie ale mecanismelor de prevenire naţionale.

2. Acest fond special poate fi  fi nanţat prin cotizaţii benevole, plătite de guverne, 
organizaţii interguvernamentale și neguvernamentale, precum și alte structuri pri-
vate sau de stat.

PARTEA A VII-a

Dispoziţii fi nale

Articolul 27
1 . Prezentul Protocol este deschis semnării de către orice stat care a semnat 

Convenţia.
2. Prezentul Protocol este suspus ratifi  cării de către orice stat care a ratifi cat 

Convenţia sau care a aderat la aceasta. Instrumentele de ratifi care se depun la 
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Orice stat care a ratifi cat Convenţia sau a aderat la aceasta poate adera la pre-
zentul Protocol.

4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

5. Secretarul General al Naţiunilor Unite va informa toate statele care au semnat 
prezentul Protocol sau au aderat la acesta privind depunerea fi ecărui instrument de 
ratifi care sau de aderare.

Articolul 28
1 . Prezentul Protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depu-

nerii la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea 
instrument de ratifi care sau de aderare.

2. Pentru fi ecare stat care va ratifi ca prezentul Protocol sau va adera după de-
punerea celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care sau de aderare, Protocolul 
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va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii de către acest stat a 
instrumentelor sale de ratifi care sau de aderare.

Articolul 29
Prevederile prezentului Protocol produc efecte asupra tuturor părţilor statelor fe-

derale, fără limite sau excepţii.

Articolul 30
La prezentul Protocol nu se admit clauze.

Articolul 31
Prevederile prezentului Protocol nu aduc atingere angajamentelor statelor părţi în 

conformitate cu orice convenţii regionale ce vizează vizitarea locurilor de ţinere în 
stare de arest.

Subcomitetul de prevenire și organele instituite în conformitate cu asemenea con-
venţii regionale se vor consulta și vor colabora pentru a evita dublarea și a asigura 
atingerea efectivă a scopurilor prezentului Protocol.

Articolul 32
Prevederile prezentului Protocol nu aduc atingere angajamentelor statelor părţi în 

conformitate cu patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 și cu Protocoalele 
adiţionale la acesteia din 8 iunie 1977, precum și drepturilor oricărui stat de a per-
mite Comitetului Internaţional al Crucii Roșii să viziteze locurile de ţinere în stare 
de arest în cazurile ce nu cad sub incidenţa dreptului umanitar internaţional.

Articolul 33
1. Orice stat parte în orice moment va putea denunţa prezentul Protocol printr-

o notifi care scrisă adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care ulterior va informa despre aceasta statele părţi ale prezentului Protocol și ale 
Convenţiei. Denunţarea va produce efecte după un an de la data cînd notifi carea va 
fi  fost primită de Secretarul General.

2. O asemenea denunţare nu va elibera statul parte de obligaţia care îl incumbă în 
virtutea prezentului Protocol în ceea ce privește orice act sau orice omisiune săvarșită 
înainte de data la care denunţarea va produce efecte; ea nu va putea în niciun fel 
împiedica măsurile pe care Subcomitetul de prevenire a decis sau poate decide să le 
adopte faţă de statul parte; denunţarea nu va putea în niciun fel impiedica procesul 
de continuare a examinării oricărei chestiuni pe care Subcomitetul o examina la 
data de la care denunţarea a produs efecte.

Articolul 34
1. Orice stat parte la prezentul Protocol va putea propune un amendament și 

depune propunerea sa Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Secretarul General va comunica propunerea de amendament statelor părţi la pre-
zentul Protocol, cerîndu-le să-l informeze dacă sunt în favoarea organizării unei con-
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ferinţe a statelor părţi în vederea examinării propunerii și punerii ei la vot. Dacă în 
termen de patru luni de la data depunerii unei asemenea comunicări cel puţin o tre-
ime din statele părţi se vor pronunţa în favoarea ţinerii acestei conferinţe, Secretarul 
General va convoca conferinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice 
amendament adoptat de o majoritate egală cu două treimi din statele părţi, prezente 
și votante le conferinţă, va fi  supus de către Secretarul General acceptării tuturor 
statelor părţi.

2. Un amendament adoptat conform prevederilor alineatului 1 al prezentului 
articol va intra în vigoare atunci cînd două treimi din statele părţi la prezentul 
Protocol vor fi  notifi cat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite că 
l-au acceptat în conformitate cu procedurile lor constituţionale respective.

3. Odată cu intrarea în vigoare, amendamentele vor avea forţa obligatorie pen-
tru acele state părţi care le vor fi  acceptat, celelalte state părţi rămînînd legate prin 
prevederile prezentului Protocol și prin amendamentele pe care ele le vor fi  acceptat 
anterior.

Articolul 35
Membrii Subcomitetului de prevenire și membrii mecanismelor de prevenire na-

ţionale vor benefi cia de privilegii și imunităţi, care le vor asigura independenţa în 
exercitarea atribuţiilor.

Membrii Subcomitetului vor benefi cia de privilegiile și imunităţile prevăzute 
în secţiunea 22 a Convenţiei cu privire la privilegiile și imunităţile Organizaţiei 
Naţiunilor Unite din 13 februarie 1946, fi ind respectate și prevederile secţiunii 23 
a aceleiași Convenţii.

Articolul 36
În timpul vizitării statului parte, membrii Subcomitetului de prevenire, fără a 

aduce atingere dispoziţiilor și scopurilor prezentului Protocol, precum și privilegiilor 
și imunităţilor de care benefi ciază:

a) vor respecta legile și normele statului vizitat;
b) se vor abţine de la orice acţiuni și activităţi incompatibile cu caracterul impar-

ţial și internaţional al obligaţiilor lor.

Articolul 37
1. Prezentul Protocol, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, france-

ză, rusă și spaniolă sunt în mod egal autentice, va fi  depus la Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor state-
lor cate o copie certifi cată conformă a prezentului Protocol.
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ANSAMBLUL REGULILOR MINIME CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA 
JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING)*

(Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985) Adunarea generală,
Avînd în vedere spiritul Declaraţiei universale a drepturilor omului, Pactul inter-

naţional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale și celelalte instrumente cu privire la drep-
turile omului se vor raporta drepturile tinerilor,

Avînd în vedere în egală măsură faptul că anul 1985 este Anul internaţional al 
tineretului; participarea, dezvoltarea, pacea și importanţa faptului că întreaga co-
munitate internaţională legată de protejarea și promovarea tinerilor trebuie să ateste 
(dovedească) locul acordat Declaraţiei drepturilor copilului,

Amintind rezoluţia 4 adoptată de cel de-al 6-lea Congres al Naţiunilor Unite pen-
tru prevenirea crimei și pentru tratamentul delincvenţilor, în care ONU a cerut să 
fi e elaborat un ansamblu minim de reguli cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori și tratamentul minorilor care să poată servi drept model statelor membre,

Amintind în egală măsură hotărîrea 1984/153 a Consiliului economic și social, la 
data de 25 mai 1984, prin care Consiliul a transmis, prin intermediul Reuniunii inter-
regionale pregătitoare ţinută la Beijing în 14-18 mai 1984, proiectul Ansamblului mi-
nim de reguli al celui de-al 7-lea Congres ONU pentru prevenirea crimei și tratamen-
tul delincvenţilor, care s-a ţinut intre 26 august și 6 septembrie 1985 la Milano (Italia),

Recunoscand că tinerii, nefi ind incă decat la stadiile iniţiale ale dezvoltării perso-
nalităţii lor, au nevoie, pentru a se dezvolta psihic și intelectual și pentru a se integra 
mai bine în societate, de o atenţie și o asistenţă deosebite și trebuie să fi e protejaţi de 
lege potrivit cu condiţiile care garantează liniștea lor, libertatea lor, demnitatea lor 
și siguranţa lor,

Considerînd că legislaţiile, politicile și practicile naţionale actuale trebuie proba-
bil să fi e revizuite și modifi cate ţinînd seama de normele stabilite de către ansamblul 
minim de reguli,

Considerînd și faptul că, chiar pare difi cil să fi e aplicate în conjunctura socială, 
economică și culturală, politică și juridică actuală, aceste norme sunt cu toate acestea 
considerate constituind obiectivele minime ale politicii referitoare la justiţia pentru 
minori:

1 – Notează cu satisfacţie contribuţia pe care Comitetul pentru prevenirea cri-
mei și lupta împotriva delincvenţei, Secretarul general, Institutul pentru prevenirea 
crimei și tratamentul delincvenţilor în Asia și în Extremul Orient și celelalte insti-
tute ale Naţiunilor Unite le-a adus la elaborarea Ansamblului de reguli minime ale 
Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori;

2 – Ia notă cu satisfacţie de raportul Secretarului general asupra proiectului 
Ansamblului de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea jus-
tiţiei pentru minori;

* Adoptate de către Adunarea generală a ONU la 29 noiembrie 1985.
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3 – Felicită Reuniunea pregătitoare inter-regională ţinută la Beijing de a fi  pus 
la punct versiunea defi nitivă a Ansamblului de reguli asupra căruia cel de-al 7-lea 
Congres pentru prevenirea crimei și tratamentul delincvenţilor a rămas neclintit 
pentru examen și hotărîrea fi nală;

4 – Adoptă Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la admi-
nistrarea justiţiei pentru minori recomandat de cel de-al 7-lea Congres, al cărui text 
este reprodus în anexa prezentei rezoluţii și aprobă recomandarea celui de-al 7-lea 
Congres care are drept scop să specifi ce în mod egal acest ansamblu de reguli sub 
numele de „Regulile de la Beijing”;

5 – Invită Statele membre la armonizarea, dacă este necesar, a textelor legislative, 
a principiilor directoare și a măsurilor practice, în mod deosebit în domeniul pre-
gătirii personalului din sistemul de justiţie pentru minori cu Regulile de la Beijing, 
astfel ca aceste reguli să fi e cunoscute autorităţilor competente și publicului;

6 – Angajează Comitetul pentru prevenirea crimei și pentru lupta împotriva de-
lincvenţei să formuleze, cu concursul institutelor Naţiunilor Unite pentru preveni-
rea crimei și pentru tratamentul delincvenţilor, măsurile care să permită aplicarea în 
mod efectiv a Regulilor de la Beijing;

7 – Invită Statele membre să-l informeze pe Secretarul general despre punerea în 
practică a Regulilor de la Beijing și să comunice în mod regulat Comitetului pentru 
prevenirea crimei și pentru lupta împotriva delincvenţilor, rezultatele obţinute;

8 – Roagă statele membre și pe Secretarul general să întreprindă cercetări și să 
creeze o bază de date cu privire la politicile și practicile efi cace de administrare a 
justiţiei pentru minori;

9 – Roagă pe Secretarul general să procedeze în așa fel ca textele Regulilor de 
la Beijing să fi e difuzate cît mai larg posibil în toate limbile ofi ciale ale ONU și în 
special să intensifi ce informarea cu privire la justiţia pentru minori, și invită statele 
membre în sensul acesta;

10 – Roagă pe Secretarul general să pună la punct proiectul pilot cu privire la 
aplicarea Regulilor de la Beijing;

11 – Roagă pe Secretarul general și statele membre să prevadă resursele necesare 
pentru a asigura aplicarea Regulilor de la Beijing, conţinînd resurse pentru recru-
tarea, pregătirea și schimbul de personal, pentru munca de cercetare, evaluare și de 
elaborare de soluţii pentru înlocuirea detenţiei (întemniţării);

12 – Roagă cel de-al 8-lea Congres al Naţiunilor Unitate pentru prevenirea crimei 
și tratamentul delincvenţilor de a studia, cu titlu de punct distinct al ordinei de zi 
cu privire la justiţia pentru minori, progresele realizate în aplicarea Regulilor de la 
Beijing și recomandările ce fi gurează în prezenta rezoluţie;

13 – Cere imediat tuturor organismelor competente ale Naţiunilor Unite și 
în special Comisiilor regionale și instituţiilor specializate, institutelor, ce aparţin 
Naţiunilor Unite, pentru prevenirea crimei și tratamentul delincvenţilor și celorlalte 
organizaţii neguvernamentale și nonguvernamentale, să colaboreze cu Secretariatul 
și să ia, în domeniul lor de competenţă, măsurile dorite pentru a se mobiliza intr-un 
efort concentrat și susţinut în vederea aplicării principiilor enunţate în regulile de 
la Beijing.
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Anexă

ANSAMBLUL DE REGULI MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE 
CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI 

(REGULILE DE LA BEIJING)**

PARTEA I-a

Principii generale

1 – Perspective fundamentale
1.1. – Statele membre se angajează, în conformitate cu interesele lor generale să 

apere bunăstarea minorului și a familiei sale.
1.2. – Statele membre fac eforturi pentru crearea unor condiţii care să asigure mi-

norului o viaţă senină, în care minorul să fi e înconjurat, în perioadele în care este cel 
mai expus unui comportament deviat, către prosperitate personală și către o educa-
ţie care să-l îndepărteze pe cît posibil de orice contact cu criminalitatea și delicvenţa.

1.3. – Trebuie să se mobilizeze să ia măsuri pozitive care să asigure antrenarea 
completă a tuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole ca și 
alte grupări ale comunităţii, cum ar fi  școlile și alte instituţii comunitare, în scopul 
promovării bunăstării minorului și deci, și în scopul reducerii nevoii de intervenţie 
a legii, astfel incat persoana în cauză să fi e tratată efi cace, echitabil și uman în con-
fl ictul său cu legea.

1.4. – Justiţia pentru minori face parte integrantă din procesul de dezvoltare naţiona-
lă a fi ecărei ţări, în cadrul general al justiţiei sociale pentru toţi tinerii contribuind astfel, 
în același timp, la protejarea tineretului și la menţinerea păcii și a ordinii în societate.

1.5. – Modalităţile de aplicare a prezentului Ansamblu de reguli depind de condi-
ţiile economice, sociale și culturale existente în fi ecare Stat membru.

1.6. – Serviciile de justiţie pentru minori trebuie să fi  e sistematic controlate și co-
ordonate în vederea îmbunătăţirii și perfecţionării competenţei personalului acestor 
servicii mai ales a metodelor sale, a felului de a se apropia de subiecţi, precum și a 
atitudinilor faţă de aceștia.

Comentariu:
Aceste perspective fundamentale generale au legătură cu politica socială globală, 

în general, și vizează favorizarea, pe cît posibil, a protecţiei sociale a tineretului în 
vederea evitării intervenţiei sistemului de justiţie pentru minori, precum și a preju-
diciului cauzat adesea de această intervenţie. Aceste măsuri de protejare socială a ti-
nerilor, inainte de trecerea la delincvenţă, sunt absolut indispensabile dacă se dorește 
evitarea aplicării prezentului Ansamblu de reguli.

Art. 1.1 și 1.3 se referă la rolul important pe care-l poate juca o politică socială con-

* Recomandat în vederea adoptării de către cel de al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite 
pentru prevenirea crimei și tratamentul delicvenţilor, care a avut loc la Milano în peri-
oada 26 aug. – 6 sept. 1985 și adoptată de Adunarea generală prin Rezoluţia 40/33 din 
29 nov. 1985.



275

structivă în favoarea tinerilor, în special, pentru prevenirea crimei și pentru lupta împo-
triva delincvenţei, Articolul 1.4 defi nește justiţia pentru minori ca fi ind, parte integran-
tă din justiţia socială pentru tineret, în timp ce art.1.6 tratează necesitatea ameliorării 
(dezv.) constante a justiţiei pentru minori, fără a se lăsa depășită de dezvoltarea politicii 
sociale progresiste elaborată în favoarea tineretului în general, și păstrînd în concepţia sa 
necesitatea ameliorării (dezvoltării) constante a calităţii serviciilor competente.

Art. 1.5 – Se străduie să ţină cont de condiţiile existente în statele membre, con-
diţii care ar putea avea ca efect diferenţierea esenţială a modalităţilor de aplicare a 
regulilor particulare în raport cu modalităţile adoptate în alte state.

2. — Domeniul de aplicare a Ansamblului de reguli şi defi niţiile utilizate
2.1. – Ansamblul de reguli minime se aplică imparţial delincvenţilor juvenili, fără 

nici un fel de deosebire, mai ales de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică, 
fără deosebire de origine socială, stare materială, naștere sau altă situaţie.

2.2. – În fi nalul prezentului Ansamblu de reguli, fi ecare Stat membru aplică defi -
niţiile de mai jos intr-un mod corespunzător sistemului și conceptelor juridice proprii.

a) un minor este un copil sau un tanăr care, în raport cu sistemul juridic conside-
rat, poată să răspundă pentru un delict conform unor modalităţi diferite de cele care 
sunt aplicate în cazul unui adult;

b) un delict desemnează un întreg comportament (act sau omitere) ce poate fi  
pedepsit de lege în virtutea unui sistem juridic considerat;

c) un delicvent juvenil este un copil sau un tanăr, acuzat sau declarat vinovat de 
a fi  comis un delict.

2.3. – Se vor face eforturi pentru a stabili, în fi ecare ţară, o serie de legi, reguli și 
dispoziţii aplicabile în mod expres la delincvenţii juvenili și pentru a stabili instituţii 
și organisme însărcinate cu aplicarea justiţiei la minori, fi ind destinate:

a) să răspundă la nevoile proprii ale delincvenţilor juvenili, protejandu-le, în ace-
lași timp, drepturile lor fundamentale;

b) să răspundă la nevoile societăţii;
c) să aplice efectiv și echitabil Ansamblul de reguli prezente aici
Comentariu:
Ansamblu de reguli minimale este deliberat formulat astfel încat să fi e aplicabil 

în diferite sisteme juridice și, în același timp, să fi xeze normele minimale pentru 
tratamentul delincvenţilor juvenili oricare ar fi  defi nirea lor și oricare ar fi  sistemul 
care li se aplică. Aceste reguli trebuie să fi e întotdeauna aplicate imparţial și fără nici 
un fel de deosebire.

Art. 2.1 subliniază faptul că este important ca Ansamblul de reguli minimale să 
fi e întotdeauna aplicat imparţial și fără nici fel de deosebire. El urmează textului 
principiului 2 al Declaraţiei drepturilor copilului.

Art. 2.2. defi nește termenii „minori” și „delict” ca fi ind elemente ale noţiunii de 
„delincvent juvenil”, care este obiectul principal al prezentului Ansamblu de reguli 
minimale (a se vedea de asemenea, articolele 3 și 4). Trebuie observat că limitele 
de vîrstă depind în mod deosebit de fi ecare sistem juridic și ţin cont foarte mult de 
sistemele economice, sociale, politice și culturale ale Statelor membre. Rezultă că o 
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întreagă gamă de vîrste reiese din categoria de tineri, gama cuprinsă intre 7 ani-13 
ani și chiar mai mult. Această nepotrivire este inevitabilă, avînd în vedere diversita-
tea sistemelor juridice naţionale și nu diminuează cu nimic impactul cu prezentul 
Ansamblu de reguli minimale.

Art. 2.3. prevede necesitatea de a adopta legi naţionale destinate cu precădere 
asigurării celei mai bune cu putinţă aplicări a prezentului Ansamblu de reguli mini-
male atat pe plan juridic și pe plan practic.

3 – Extensiunea regulilor
3.1 – Dispoziţiile pertinente prezentului Ansamblu de reguli vor fi  aplicate nu nu-

mai delincvenţilor juvenili ci și minorilor împotriva cărora ar putea fi  organizate ur-
măriri pentru orice comportament care n-ar fi  pedepsit dacă ar fi  comis de un adult.

3.2 – Se vor face eforturi pentru extinderea eforturilor încorporate în prezentul 
Ansamblu de reguli la toţi minorii cărora li se aplică măsuri de protecţie și ajutor social.

3.3 – De asemenea, se vor face eforturi pentru extinderea principiilor încorporate 
în prezentul Ansamblu de reguli și asupra tinerilor adulţi delincvenţi.

Comentariu:
Articolul 3 extinde protecţia asigurată de Ansamblul de reguli minimale privind 

administrarea justiţiei la minori:
a) la „infracţiunile contra statului” prevăzute de sistemele juridice naţionale sau la 

atitudinile comportamentale ce sunt considerate ca delictuale la tineri la care sunt și 
mai numeroase decît la adulţi (de exemplu absenţa de la școală, indisciplina la școală 
și în familie, tulburări publice etc) / art. 3.1./;

b) ia măsurile de protecţie și de ajutor social privitoare la tineri (art. 3.2.);
c) la tratamentul tinerilor delicvenţi adulţi, conform limitei de vîrstă fi xată în fi e-

care caz, bineînţeles (art. 3.3.). Existenţa Ansamblului de reguli la aceste 3 domenii 
pare a fi  justifi cată. Articolul 3.1 prevede garanţii minimale în aceste domenii, iar 
art.3.2 este considerat ca o etapă de dorit pe calea unei justiţii penale mai juste, mai 
echitabile și mai umane pentru minorii ca au intrat în confl ict cu legea.

4 – Vîrsta răspunderii penale
4.1 – În sistemele juridice care recunosc noţiunea de limită a răspunderii penale, 

aceasta din urmă nu trebuie să fi e fi xată prea jos ţinînd cont de problemele de matu-
ritate afectivă, psihologică și intelectuală.

Comentariu:
Limita răspunderii penale variază destul de mult după epoci și culturi. Atitudinea 

modernă constă în întrebarea dacă un copil poate suporta consecinţele morale și psi-
hologice ale răspunderii penale, adică dacă un copil, ţinîndu-se cont de capacitatea 
sa de discernămînt și de înţelegere, poate fi  făcut responsabil de un comportament 
esenţial antisocial. Dacă vîrsta răspunderii penale este fi xată prea jos sau dacă nu 
există deloc o vîrstă – limită, atunci noţiunea nu mai are sens. În general, există o 
relaţie strînsă între noţiunea de răspundere pentru un comportament delictual sau 
criminal și celelalte drepturi și responsabilităţi sociale (de exemplu, situaţia matri-
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monială, majoritatea civilă etc).
Ar trebui, deci, să se încerce convenirea unei limite joase rezonabile ce ar putea fi  

aplicată în toate părţile.

5 – Obiective ale justiţiei pentru minori
5.1 – Sistemul de justiţiei pentru minori caută să asigure bunăstarea minorilor și 

face așa fel încît reacţia faţă de delincvenţii juvenili să fi e întotdeauna corespunză-
toare circumstanţelor delincvenţelor și delictelor.

Comentariu:
Art. 5 privește două din obiectivele cele mai importante ale justiţiei pentru mi-

nori. Primul este asigurarea bunăstării minorului. Este obiectul principal al sisteme-
lor juridice în care cazurile delincvenţilor juvenili sunt examinate de către tribunale 
pentru copii sau de către autorităţile administrative, dar trebuie insistat, de aseme-
nea, și asupra bunăstării minorului în sistemele juridice în care se remarcă jurisdicţia 
de drept comun, pentru a se evita aplicarea unor sancţiuni, exclusiv de pedeapsă (a 
se vedea, de asemenea, art. 14).

Al doilea obiectiv este „principiul de proporţionalitate”. Acest principiu binecu-
noscut folosește la moderarea sancţiunilor punitive, în general raportîndu-se la gra-
vitatea delictului.

Pentru delicvenţii juvenili, trebuie ţinut cont nu numai de această gravitate, ci și 
din circumstanţele personale. Aceasta din urmă (poziţie socială, situaţie de familie, 
daune cauzate de delict sau de alţi factori cu infl uenţă asupra circumstanţelor perso-
nale) trebuie să intervină pentru proporţionarea deciziei (de exemplu, ţinînd cont de 
efortul delincventului pentru despăgubirea victimei sau de dorinţa sa (a delincven-
tului – n.n.) de a reveni la o viaţă sănătoasă și utilă).

În același mod, deciziile privind protecţia delincventului juvenil pot merge mai 
departe decît trebuie și deci pot aduce atingere drepturilor sale fundamentale, așa 
cum s-a putut observa în anumite sisteme de justiţie pentru minori. Și acolo trebuie 
supravegheată proporţionarea reacţiei la circumstanţele proprii delincventului și de-
lictului, ca și ale victimei.

De fapt, art. 5 nu cere nici mai mult nici mai puţin decît o reacţie justă la toate 
cazurile de delincvenţă și de criminalitate juvenilă. Cele două aspecte expuse în 
articol pot permite progresul în 2 privinţe: este de dorit aplicarea acestor măsuri de 
un tip nou și original decît supravegherea evitării măririi excesive a reţelei de control 
social în ceea ce-i privește pe minori.

6 – Forţa puterii discreţionare
6.1. – Ţinînd cont de nevoile deosebite și variate ale minorilor și de diversitatea 

măsurilor posibile, trebuie prevăzută o putere direcţionară sufi cientă în toate stadiile 
de procedură și la diferitele nivele ale administrării justiţiei la minori, în special în 
stadiile de instruire, de urmărire, de judecată și de aplicare a măsurilor luate.

6.2. – Se vor face, totodată, eforturi în vederea asigurării, în toate etapele și la 
toate nivelele, a exercitării responsabile a acestei puteri discreţionare.

6.3. – Persoanele care o exercită vor trebui să fi e special pregătite și formate pentru 
a se folosi de această pregătire în mod judicios și conform funcţiilor și mandatelor 
respective.
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Comentariu:
Art. 6.1., 6.2. și 6.3. fac trimitere la mai multe elemente importante ale admi-

nistrării unei justiţii efi cace, juste și umane pentru minori: necesitatea permiterii 
exercitării puterii discreţionare la toate nivelele importante ale procedurii, astfel încît 
persoanele care hotărăsc să poată adopta măsurile estimate a fi  cele mai convenabile 
în fi ecare caz și necesitatea prevederii controalelor și compensărilor pentru limita-
rea oricărui abuz discreţionar și pentru protejarea drepturilor delicventului juvenil. 
Responsabilitatea și profesionalismul sunt calităţi care apar ca cele mai adecvate 
pentru moderarea unei libertăţi de apreciere prea mari. 

De asemenea, califi cările profesionale și formarea specializată sunt desemnate aici 
ca mijloace de asigurare a exercitării judicioase a puterii discreţionare în problemele 
privind pe delincvenţii juvenili. (A se vedea de asemenea, art. 1.6 și 2.2). Formularea 
directivelor specifi ce asupra exercitării puterii discreţionare și creării unui sistem de 
revizuire, apel etc, pentru permiterea revederii deciziilor și pentru a se asigura că cei 
care le iau au simţul răspunderii, sunt subliniate în acest context. Aceste mecanisme 
nu sunt precizate aici, căci nu se pretează prea ușor includerii intr-un ansamblu de 
reguli internaţionale minimale care n-ar putea de loc să ţină cont de toate diferenţele 
dintre sistemele de justiţie.

7 – Drepturile minorilor
7.1. – Garanţiile fundamentale ale procedurii, așa cum ar fi  prezumţia de nevi-

novăţie, dreptul de a fi  informat asupra sarcinilor, dreptul de a tăcea, dreptul de a 
fi  asistat, dreptul la prezenţa unui părinte sau tutore, dreptul de a interoga și de a 
confrunta martorii și dreptul la un grad dublu de jurisdicţie, sunt asigurate în toate 
stadiile procedurii.

Comentariu:
Art. 7.1. – Se ocupă de cîteva puncte importante care reprezintă elemente esenţiale 

ale unei judecăţi echitabile și care sunt recunoscute pe plan internaţional în documen-
tele existente ale drepturilor omului (a se vedea și art. 1.4). Prezumţia de nevinovăţie, 
de exemplu, fi gurează și în art. 11 al Declaraţiei universale a drepturilor omului și în 
paragraful 2 al art.14 din Tratatul internaţional referitor la drepturile civile și politice.

Art. 14 și următoarele din prezentul Ansamblu de reguli minime precizează, în 
special, elementele importante de procedură în urmărirea minorilor, în timp ce art. 
7.1 prezintă, în general, garanţiile principale ale procedurii.

8 – Protejarea vieţii particulare
8.1 – Dreptul minorilor la protejarea vieţii sale particulare poate fi  respectat în 

toate stadiile în scopul de a fi  evitată cauzarea de daune printr-o publicitate iniţială 
și prin încadrarea penală.

8.2 – În principiu, nu trebuie publicată nici o informaţie care să poată duce la 
identifi carea delincventului juvenil.

Comentariu:
Art. 8.1 – Subliniază importanţa protejării dreptului minorilor în viaţa particula-
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ră. Tinerii sunt sensibili, în special, la încadrarea penală.
Cercetările criminologice din acest domeniu au demonstrat efectele periculoase 

(de toate felurile) rezultînd din faptul că tinerii sunt o dată pentru totdeauna înca-
draţi ca „delincvenţi” sau „criminali”.

Art. 8.2. – Arată că tinerii trebuie protejaţi de efectele nocive ale publicării în pre-
să a unor informaţii referitoare la problema acestora (a tinerilor–n.n.–de exemplu, 
numele delincvenţilor în prevenţie sau condamnaţi). Trebuie protejat și respectat in-
teresul individului, măcar în principiu (Conţinutul general al art.8 apare în art. 21).

9 – Clauza de ocrotire
9.1. – Nici o dispoziţie a prezentului Ansamblu de reguli nu trebuie să fi e inter-

pretată ca excluzînd aplicarea Ansamblului de reguli minime privind tratamentul 
deţinuţilor, adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite, ca și a altor documente și 
reguli privitoare la drepturile omului recunoscute de comunitatea internaţională și 
referitoare la tratamentul și protecţia tinerilor.

Comentariu:
Art. 9 – Vizează evitarea oricărei confuzii în interpretarea și aplicarea prezentului 

Ansamblu de reguli conform celorlalte norme și documente internaţionale existente 
sau a căror elaborare este în curs – ca de exemplu, Declaraţia universală a drepturilor 
omului, Tratatul internaţional referitor la drepturile economice, sociale, culturale, 
Tratatul internaţional referitor la drepturile civile și politice, ca și Declaraţia dreptu-
rilor copilului și Proiectul de convenţie asupra drepturilor copilului. Este de înţeles 
că aplicarea prezentului Ansamblu de reguli se face fără cauzarea nici unui prejudiciu 
în dauna vreunui document internaţional conţinînd dispoziţii de aplicare mai extin-
să (a se vedea și art. 27).

PARTEA a II-a

Anchetă şi urmărire judiciară

10 – Primul contact
10.1. – Din clipa în care un minor este arestat, sunt informaţi părinţii sau tutorele 

său imediat sau, dacă aceasta nu este posibil, în cel mai scurt timp.
10.2. – Judecătorul sau orice alt funcţionar sau organism competent examinează 

fără întîrziere problema eliberării.
10.3. – Contactele dintre organele de urmărire și tanărul delincvent sunt stabilite 

astfel încît să fi e respectat statutul juridic al minorului, favorizandu-i-se bunăstarea 
și evitîndu-se provocarea de vătămări, ţinîndu-se cont de circumstanţele chestiunii.

Comentariu:
Art. 10.1. – Este în principiu, deja conţinut în art. 92 al Ansamblului de re-

guli minime pentru tratamentul deţinuţilor. Chestiunea eliberării (10.2) trebuie să 
fi e examinată fără întîrziere de către judecător sau alt funcţionar competent. Prin 
acest ultim termen se înţelege orice persoană sau instituţie, în cel mai larg înţeles 
al acestui cuvînt, inclusiv consiliile comunitare sau autorităţile poliţienești cu drept 
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de eliberare a persoanelor arestate (a se vedea și paragraful 3 al art. 9 din Tratatul 
internaţional de drepturi civile și politice).

Art. 10.3. – Tratează aspecte fundamentale referitoare la procedurile și compor-
tamentul poliţiștilor sau al celorlalţi agenţi din serviciile de reprimare în cazurile de 
delicvenţă juvenilă.

Expresia „evitarea producerii de vătămări” este destul de vagă și acoperă mai mul-
te aspecte de interacţiune posibilă (cuvinte, violenţe fi zice, riscuri datorită mediului). 
A avea de-a face cu justiţie pentru minori poate fi  în sine foarte „nociv” pentru 
tineri, trebuie, deci, ca expresia să fi e interpretată în sensul de a face cît mai puţin 
rău posibil minorilor și de a evita orice prejudiciu suplimentar sau contrar regulilor. 
Acesta este foarte important în primul contact cu organele de reprimare, căci acest 
contact poate infl uenţa profund atitudinea minorului faţă de stat și societate. Pe de 
altă parte, excesul oricărei alte intervenţii depinde tocmai de aceste prime contacte. 
în astfel de situaţii, fermitatea și bunăvoinţa sunt esenţiale.

11 – Recurgerea la mijloacele extra-judiciare
11.1. – Se va încerca pe cît posibil, să fi e tratate cazurile delincvenţilor juvenili 

evitanduse recursul la o procedură judiciară în faţa autorităţii competente vizată la 
articolul 14.1 care va fi  prezentat mai jos.

11.2. – Poliţia, procuratura sau alte organe însărcinate cu delincvenţa juvenilă au 
puterea de a soluţiona cazurile după cum consideră, fără a implica procedura penală 
ofi cială, conform unor criterii fi xate în acest scop din sistemele juridice respective 
și de asemenea, conform unor principii conţinute în prezentul Ansamblu de reguli.

11.3. – Orice recurs la mijloace extra-judiciare implicînd trimiterea către servicii 
comunitare sau alte servicii competente, cere consimţămantul interesatului sau al 
părinţilor sau al tutorelui său, fi ind de la sine înţeles că această hotărîre de amînare 
a chestiunii poate, dacă se consideră, să fi e subordonată unei reexaminări de către 
autoritatea competentă.

11.4. – În scopul de a facilita reglementarea discreţionară a cazurilor de delic-
venţă juvenilă, se vor face eforturi în vederea organizării programelor comunitare, 
cu precădere a celor de supraveghere și orientare temporară, și în vederea asigurării 
restituirii bunurilor și indemnizaţiei victimelor.

Comentariu:
Recurgerea la mijloace extra-judiciare care permit evitarea procedurii penale și 

antrenează adeseori trimiterea către serviciile comunitare, este aplicată în mod nor-
mal ofi cial sau ofi cios în numeroasele sisteme juridice. Această practică permite evi-
tarea consecinţelor negative ale unei proceduri normale în administrarea justiţiei la 
minori. În multe din cazuri, abţinerea ar fi  cea mai bună decizie. Astfel recurgerea 
la mijloace extra-judiciare încă de la început și fără trimitere la alte servicii (sociale) 
poate fi  cea mai bună măsură. Și așa și este atunci cînd delictul nu este de natură 
gravă și cînd familia, școala sau alte instituţii proprii exercitării unui control social 
ofi cios au reacţionat deja așa cum trebuia și constructiv, sau sunt gata să o facă.

Așa cum este indicat în art. 11.2., recurgerea la mijloace extra-judiciare poate 
să intervină în orice stadiu al luării deciziei – prin poliţie, procuratură sau prin 
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alte instituţii cum ar fi  curţi, tribunale, comisii sau consilii. Ea (recurgerea la mij-
loace extra-judiciare – n.n.) poate fi  exercitată de una sau mai multe instanţe, sau 
chiar de toate, conform reglementărilor în vigoare în diferite sisteme sau în spiritul 
prezentului Ansamblu de reguli. Recurgerea la mijloace extra-judiciare este un fel 
important de acţiune și nu trebuie să fi e rezervat neapărat infracţiunilor minore.

Art. 11.3. – Subliniază că delincventul juvenil sau părintele (sau tutorele) trebuie 
să-și dea acordul pentru serviciile comunitare, fără acest consimţămînt hotărîrea ar 
fi  contrară Convenţiei de abolire a muncii forţate. Totodată acest consimţămînt nu 
trebuie să fi  e irevocabil, căci poate fi  dat și de minor în disperare de cauză. Articolul 
subliniază că trebuie făcute eforturi de minimalizare a posibilităţilor de coerciţie și 
de intimidare la toate nivelele, în procesul de recurs la mijloacele extra-judiciare. 
Minorii nu trebuie să simtă presiunea (de exemplu, pentru a evita să compară în faţa 
tribunalului) sau să fi e constrînși să-și dea consimţămantul.

Astfel, este bine de a face o evaluare obiectivă a caracterului judicios al dispoziţii-
lor referitoare la delincvenţa juvenilă de către „o autoritate competentă, dacă aceasta 
este cerută”. (Autoritatea competentă poate fi  diferită de cea vizată la art. 14).

Art. 11.4. – Recomandă organizarea soluţiilor de schimb viabil pentru înlocuirea 
procedurii normale în justiţia pentru minori, graţie programelor de tip comunitar; 
în special, a acelor soluţii care prevăd restituirea bunurilor victimelor sau care permit 
evitarea pe viitor a intrării în confl ict a minorilor cu legea datorită unor supravegheri 
sau orientări temporare. 

Acestea sunt circumstanţele particulare fi ecărei chestiuni care justifi că recurgerea 
la mijloace extra-judiciare, chiar dacă au fost comise delicte mai grave (delict su-
prem, act subordonat presiunii unui grup, etc).

12 – Specializarea în cadrul serviciilor de poliţie
12.1. – Pentru a se achita mai bine de funcţiile lor, ofi ţerii de poliţie care se ocupă 

frecvent sau exclusiv de minori sau care se consacră, mai ales, prevenirii delincvenţei 
juvenile trebuie să primească o instruire și o formaţie specială. În marile orașe, ar 
trebui să fi e create în acest scop servicii speciale de poliţie.

Comentariu:
Art. 12 – Atrage atenţia asupra necesităţii existenţei unei formaţii specializate 

pentru toţi responsabilii cu aplicarea legilor care participă la administrarea justiţiei 
pentru minori. Cum poliţia este întotdeauna primul intermediar cu aparatul de 
justiţie pentru minori, funcţionarii săi trebuie să acţioneze judicios și nuanţat. Chiar 
dacă raportul dintre mediul urban și criminalitate este foarte complex, se asociază 
adeseori creșterea delincvenţei juvenile cu dezvoltarea marilor orașe, mai ales dacă 
este rapidă și anarhică. Ar fi  , deci, indispensabile serviciile specializate de poliţie, nu 
numai pentru a aplica principiile anunţate în prezentul document (de exemplu art. 
1.6) ci mai mult, pentru a ameliora efi cacitatea prevenţiei și a reprimării delincvenţei 
juvenile ca și a tratamentului tinerilor delincvenţi.
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13 – Detenţia preventivă
13.1. – Detenţia preventivă nu poate fi  decît o măsură de ultimă instanţă și durata 

sa trebuie să fi e cît mai mică cu putinţă.
13.2. – Atît cît se poate, detenţia preventivă trebuie să fi e înlocuită cu alte măsuri 

cum ar fi  supravegherea severă, un ajutor foarte atent sau plasarea intr-o familie sau 
intr-un locaș sau cămin educativ.

13.3. – Minorii afl aţi în detenţie preventivă trebuie să fi e despărţiţi de adulţi sau 
deţinuţi în lăcașuri distincte sau intr-o parte distinctă a unui stabiliment care adă-
postește și adulţi.

13.4. – În timpul detenţiei lor preventive, minorii trebuie să primească ingrijiri, 
protecţie și toată asistenţa individuală–pe plan social, educativ, profesional, psiholo-
gic, medical și fi zic–care le pot fi  necesare în funcţie de vîrstă, sex sau personalitatea 
fi ecăruia.

Comentariu:
Nu trebuie să se subestimeze pericolul de „contaminare criminală” pentru tinerii 

în detenţie preventivă. Apare, deci, ca important să se insiste asupra prevederii solu-
ţiilor de schimb.

In această privinţă, art. 13.1. încurajează punerea la punct a unor măsuri noi și 
novatoare proprii evitării detenţiei preventive în interesul și pentru binele minorului. 
Minorii în detenţie preventivă benefi ciază de toate drepturile și garanţiile prevăzute 
în Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, ca și în Tratatul 
internaţional referitor la drepturile civile și politice în special, în art.9, alineat b, 
paragraful 3 al art. 10.

Art. 13.4. – Nu interzice Statelor să ia alte măsuri de protecţie împotriva infl u-
enţei nefaste asupra delincvenţilor juvenili, măsuri care să fi e mai efi cace decît cele 
menţionate aici.

S-au enumerat diferite forme de asistenţă care să poată deveni necesare pentru 
atragerea atenţiei asupra eventualelor nevoi particulare ale tinerilor deţinuţi (de 
exemplu, asistenţă pentru bărbaţi și femei, drogaţi, alcoolici, tineri bolnavi mintal, 
tineri suferind de reumatism, mai ales după arestarea acestora, etc).

Diferite caracteristici fi zice și psihologice ale tinerilor deţinuţi pot justifi ca măsuri 
care să permită separarea de ceilalţi care se afl ă în detenţie preventivă, pentru care să 
se poată evita vexaţiile și să se benefi cieze de asistenţă cît mai convenabilă, după caz.

PARTEA a III-a

Judecarea şi încheierea cazurilor

14 – Autoritatea competentă pentru a judeca
14.1. – În situaţia cînd cazul unui tanăr delincvent n-a făcut obiectul unei pro-

ceduri extrajudiciare (prevăzute la art. 11), el este examinat de autoritatea compe-
tentă (curte, tribunal, comisie, consiliu etc), conform principiilor unui proces just și 
echitabil.

14.2. – Procedura urmată trebuie să protejeze cît mai bine interesele tînărului 
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delincvent și se va desfășura într-un climat de înţelegere, permiţînd acestuia (delin-
cventului – n.n.) să participe la procedură și să se exprime liber.

Comentariu:
Este difi cil de dat o defi niţie organismului competent sau persoanei competente, 

o defi niţie care să descrie intr-un mod universal valabil autoritatea jurisdicţională 
prin expresia „autoritate competentă”, în principiu, astfel sunt denumiţi președinţii 
de curţi sau de tribunale (compuse dintr-un judecător unic sau mai mulţi membri), 
și anume magistraţi profesioniști și neprofesioniști, comisii administrative (sistemul 
scoţian și scandinav, de exemplu) sau alte organisme comunitare mai puţin speciale, 
specializate în soluţionarea cu caracter jurisdicţional a confl ictelor.

Procedura urmată pentru judecarea tinerilor delincvenţi trebuie absolut să se con-
formeze normelor minimale, asigurînd oricărui acuzat respectarea formelor legale. 
În aceste forme, un proces „just și echitabil” cuprinde garanţiile fundamentale, cum 
ar fi  prezumţia de nevinovăţie, înfăţișarea și depoziţia martorilor, mijloacele obișnu-
ite de apărare, dreptul de a tăcea, dreptul la ultimul cuvînt al acuzatului, dreptul de 
a face apel etc (a se vedea și art. 7.1.).

15 – Asistenţă prin consilier, părinţi sau tutori
15.1. – Pe timpul cît durează procedura, minorul are dreptul de a fi  reprezentat 

printr-un consilier sau să ceară desemnarea unui avocat din ofi ciu, atunci cînd dis-
poziţiile prevăzand această asistenţă există în ţară.

15.2. – Părinţii sau tutorele pot participa la procedură și pot fi  rugaţi de autorita-
tea competentă s-o facă, în interesul minorului. Autoritatea competentă poate să le 
refuze această participare dacă aceasta are motive să creadă că excluderea acestora de 
la proces este în interesul minorului.

Comentariu:
Terminologia art. 15.1. este prealabilă celei din art. 93 din Ansamblul de reguli 

minime pentru tratamentul deţinuţilor. Serviciile Consiliului sau ale avocatului din 
ofi ciu sunt necesare pentru asigurarea asistenţei juridice pentru minor, dar dreptul 
la participare al părinţilor sau al tutorelui, așa cum este enunţat în art. 15.2., trebuie 
considerat ca o asistenţă generală psihologică și afectivă a minorului – funcţie persis-
tentă pe tot parcursul procedurii.

Căutarea unei soluţii adecvate de către autoritatea competentă poate fi  facilitată 
prin cooperarea reprezentanţilor legali ai minorului (sau a unei alte persoane în care 
minorul poate avea sau are efectiv incredere). Dar, se intîmplă astfel dacă părinţii 
sau tutorele joacă un rol negativ în timpul audierii, de exemplu manifestă o atitudine 
ostilă la adresa minorului, de unde și dispoziţiile privind posibila lor excludere.

16 – Rapoarte de anchetă socială
16.1. – În toate cazurile, cu excepţia micilor infracţiuni, înainte ca autoritatea 

competentă să ia decizie defi nitivă prealabilă condamnării, antecedentele minorului, 
condiţiile în care el trăiește și circumstanţele astfel încît să fi e ușurată sarcina autori-
tăţii competente de a judeca chestiunea în cauză.



284

Comentariu:
Rapoartele de anchetă socială (rapoarte sociale sau rapoarte prealabile sentinţei) 

constituie un ajutor indispensabil în cea mai mare parte din cazurile de urmărire ju-
diciară a tinerilor delincvenţi. Autoritatea competentă trebuie să fi e informată asupra 
elementelor importante ce-l privesc pe minor, așa cum ar fi  antecedentele sale sociale 
și familiale, situaţia școlară, experienţele sale în materie de educaţie, etc. Anumite 
jurisdicţii fac apel, în acest sens, la servicii sociale speciale sau la alte persoane afi liate 
tribunalului sau comisiei. Alte persoane, în special, ofi ţerii din serviciile de proba-
ţiune pot îndeplini acest rol. Articolul cere, deci, ca servicii sociale adecvate să fi e 
insărcinate cu stabilirea rapoartelor convenabile de anchetă socială.

17 – Principii directoare ce acţionează asupra judecării şi actului de decizie
17.1. – Decizia autorităţii competente trebuie să se inspire din următoarele 

principii:
a) Decizia trebuie să fi e intotdeauna direct proporţională nu numai cu circum-

stanţele și gravitatea delictului, dar și cu circumstanţele și nevoile delincventului ca 
și cu nevoile societăţii;

b) Nu se vor aduce restricţii libertăţii personale a minorului – iar limitarea lor la 
minimum – se va face după un examen minuţios;

c) Privarea de libertate individuală nu se va aplica decît dacă minorul este consi-
derat vinovat de săvarșirea unui delict impotriva unei alte persoane, sau în recidivă, 
sau dacă nu există altă soluţie convenabilă;

d) Bunăstarea minorului trebuie să fi e criteriul determinant în examinarea cazu-
lui său.

17.2. – Pedeapsa capitală nu se aplică infracţiunilor comise de minori.
17.3. – Minorii nu sunt dispuși pedepselor corporale.
7.4. – Autoritatea competentă are puterea de a intrerupe procedura în orice 

moment.
Comentariu:
Principala difi cultate pe care o prezintă formularea principiilor directoare ce ac-

ţionează asupra judecării minorului ţine de faptul că mai există confl icte incă nere-
zolvate intre anumite opţiuni fundamentale, în special următoarele:

a) Reintegrarea socială sau sancţiunea meritată;
b) Asistenţă sau reprimare și pedepsire;
c) Reacţie adaptată la caracteristicile unui caz particular sau reacţie inspirată din 

necesitatea de protejare a societăţii în ansamblul său;
d) Insistenţă generală pentru schimbarea hotărîrii sau apărare individuală.
Confl ictul între aceste opţiuni este mai grav în cazul minorilor decît în cazul 

adulţilor. În faţa marii diversităţi de cauze și de reacţii care caracterizează chestiunile 
privind minori, se constată că toate aceste probleme sunt strîns legate.

Ansamblul de reguli minime privind administrarea justiţiei la minori nu vizează 
prescrierea procedurii de urmărire, ci defi nirea uneia care să fi e în conformitate cu 
principiile acceptate în mod universal. Iată de ce principiile enunţate la art. 17.1, în 
special la alin. b și c trebuie să fi e considerate ca directive practice destinate oferirii 
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unui punct comun de plecare; dacă autorităţile interesate ţin cont de ele (a se ve-
dea, de asemenea art. 5), aceste principii ar putea contribui foarte bine la asigurarea 
protejării drepturilor fundamentale ale tinerilor, în special în materie de dezvoltare 
personală și de educaţie.

Alin. b) al art. 17.1. afi rmă că soluţiile strict punitive nu convin deloc. Atunci cînd 
este vorba de adulţi și poate chiar în cazurile de infracţiuni grave comise de tineri, 
noţiunile de pedeapsă meritată și de sancţiuni adaptate la gravitatea delictului se 
pot justifi ca relativ; în chestiunile minorilor, interesul și viitorul minorului trebuie 
întotdeauna să fi e deasupra consideraţiilor de acest gen.

Conform rezoluţiei 8 al celui de-al VI-lea Congres al Naţiunilor Unite, alin. 6 
art. 17.1. încurajează recurgerea, pe cît posibil, la alte soluţii decît plasarea la institu-
ţii, păstrînd grija și răspunderea pentru nevoile specifi ce ale tinerilor: astfel, trebuie 
făcut apel la întregul evantai existent de sancţiuni de rezervă și să se pună la punct 
noi tipuri de sancţiuni, ţinînd cont, însă, de noţiunea de securitate publică. Trebuie 
aplicat, pe cît posibil, regimul de probaţiune printr-o amînare la pedepsele condiţio-
nale, la deciziile comisiilor sau la orice alte dispoziţii.

Alin. c) din art. 17.1. corespunde unuia din principiile directoare fi gurînd în re-
zoluţia 4 a celui de-al VI-lea Congres, care vizează aplicarea pedepsei cu închisoarea 
pentru tinerii delincvenţi, numai în cazul că nu există alt mijloc potrivit de a asigura 
securitatea publică.

Dispoziţia care prescrie pedeapsa capitală, care face obiectul art. 17.2. corespunde 
paragrafului 5 din art. 6 al Tratatului internaţional referitor la drepturile civile și 
politice.

Dispoziţia care prescrie pedepsele corporale corespunde art. 7 din Tratatul inter-
naţional referitor la drepturile civile și politice și Declaraţia asupra protejării tuturor 
persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente dure, inumane sau 
degradante, ca și proiectul de Convenţie asupra drepturilor copilului.

Puterea de a întrerupe în orice moment procedura (art. 17.4.) este o caracteristică 
inerentă tratamentului tinerilor delincvenţi prin opunere cu tratamentul adulţilor. 
Circumstanţele care fac ca oprirea totală a urmăririi să fi e cea mai bună soluţie pot 
fi  făcute cunoscute în orice moment autorităţii competente.

18 – Dispoziţii de judecată
18.1. – Autoritatea competentă poate asigura desfășurarea procesului de judecată 

sub forme diverse, cu o mare fl exibilitate pentru a se evita, pe cît posibil, plasarea 
intr-o instituţie.

Astfel de măsuri, din care mai multe pot fi  combinate, sunt după cum urmează:
a) Ordonarea ajutorului orientării și supravegherii;
b) Probaţiune;
c) Ordonarea intervenţiei serviciilor comunitare;
d) Amenzi, indemnizaţie, restituire;
e) Ordonarea unui regim intermediar sau al altuia;
f) Ordonarea participării la unele reuniuni ale grupurilor de orientare și la alte 

activităţi analoage;
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g) Ordonarea plasării intr-o familie sau intr-un centru comunitar sau într-un alt 
mediu educaţional;

h) Alte hotărîri pertinente.
18.2. – Nici un minor nu va fi  sustras supravegherii părinţilor săi, fi e parţială, fi  

e totală, numai dacă circumstanţele nu fac ca această separare să devină necesară.
Comentariu:
La art.18.1. s-au făcut unele eforturi în enumerarea hotărîrilor și sancţiunilor 

importante care au fost adoptate pană acum cu succes de către diferite sisteme ju-
diciare. Acestea oferă opţiuni interesante care merită să fi  e urmate și imbunătăţite. 
Din cauza penuriei de personal competent, posibilă în anumite regiuni, articolul nu 
enumeră nevoile efective; în aceste regiuni, se vor putea incerca sau căuta măsuri care 
impun un efectiv de personal mai mic.

Exemplele citate la art. 18.1. au, mai ales, un element comun, acela potrivit căruia 
comunitatea joacă un rol important în punerea în practică a măsurilor prevăzute. 
Redresarea fondată pe acţiunea comunitară este o metodă clasică care, insă, prezintă 
multe aspecte. Comunităţile ar trebui să fi  e incurajate să ofere servicii de acest fel.

Art. 18.2. subliniază importanţa familiei care, potrivit paragrafului 1 al art. 10 
din Tratatul internaţional referitor la drepturile economice, sociale și culturale, este 
„elementul natural și fundamental al societăţii”. în interiorul familiei, părinţii au nu 
numai dreptul ci și datoria de a-și intreţine și supraveghea copiii. Art. 18.2. dispune, 
deci, că separarea copiilor de părinţii lor este o măsură gravă, care nu se ia decît în ulti-
mă instanţă, atunci cînd faptele (maltratarea copiilor, de exemplu) o justifi  că din plin.

19 – Recurgerea minimală la plasarea intr-o instituţie
19.1.–Plasarea unui minor intr-o instituţie este intotdeauna o măsură de ultimă 

instanţă, iar durata ei trebuie să fi  e cît mai scurtă cu putinţă.
Comentariu:
Criminologia progresistă recomandă tratamentul în mediul deschis, preferandu-l 

plasării în instituţii. Practic, nu s-a constatat nici o diferenţă între rezultatele celor 
două metode. Numeroasele infl uenţe negative care sunt exercitate asupra individului 
și par a fi  inevitabile în mediul instituţional nu pot fi  contrabalante, în mod evident, 
de eforturile în domeniul tratamentului. Acesta se aplică, în special tinerilor delin-
cvenţi, a căror vulnerabilitate este mai mare. Pe de altă parte, consecinţele negative 
care duc nu numai la pierderea libertăţii ci și la separarea de mediul social obișnuit 
sunt, bineinţeles, mult mai grave la minori din cauza lipsei lor de maturitate.

Art. 19 vizează restrangerea plasării în instituţii la două condiţii: frecvenţă („mă-
sură de ultimă instanţă”) și durată („cat mai scurtă posibil”). El reia unul din princi-
piile fundamentale ale Rezoluţiei 4 a celui de-al VI-lea Congres al Naţiunilor Unite, 
potrivit căruia nici un tanăr delincvent nu ar trebui să fi  e inchis intr-un penitenciar, 
decît dacă nu există alt mijloc corespunzător. Articolul cere deci ca, dacă un tanăr 
delincvent trebuie să fi  e inchis, privarea de libertate să fi  e cît mai limitată, iar aran-
jamente speciale să fi  e prevăzute în timpul detenţiei astfel incat să se ţină cont de 
tipul de delincvent, de tipul infracţiunii și al instituţiei. în concluzie, ar trebui dată 
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prioritate instituţiilor „deschise” faţă de instituţiile „inchise”. Pe de altă parte, toate 
stabilimentele ar trebui să fi  e de tip carceral.

20 – Evitarea pauzelor (răgazurilor de timp) inutile
20.1. – Orice chestiune trebuie de la inceput să fi  e tratată rapid, fără nici o ezitare.
Comentariu:
Rapiditatea procedurilor în chestiunile privitoare la tinerii delincvenţi este de 

importanţă majoră. În caz contrar, orice soluţie satisfăcătoare pe care ar putea-o 
permite procedura și judecata ar fi  compromisă. Cu cît va trece timpul, cu atat mi-
norul va reînnoda mai greu, aproape imposibil, legătura intelectuală și psihologică 
cu procedura și judecarea infracţiunii.

21 – Arhive
21.1. – Arhivele privind pe tinerii delincvenţi trebuie să fi e considerate ca strict 

confi denţiale și fără putinţă de legătură cu o terţă parte. Accesul la aceste arhive se 
limitează numai la persoanele autorizate în mod expres.

21.2. – Nu se va putea face caz de antecedentele unui tînăr delincvent în urmări-
rile ulterioare ale adulţilor, urmăriri care implică același delincvent.

Comentariu:
Articolul vizează stabilirea unui echilibru între interese contradictorii privitoare 

la arhive sau dosare aparţinand, pe de o parte, celor de la poliţie, procuratură și 
altor autorităţi preocupate de ameliorarea controlului și, pe de altă parte, intereselor 
delincventului (a se vedea de asemenea art.8). Prin „alte persoane autorizate în mod 
expres”, se înţeleg, de exemplu, persoanele însărcinate cu efectuarea cercetărilor.

22 – Competenţe profesionale şi pregătire profesională
22.1. – Formaţia profesională, formarea la locul de muncă, reciclarea și alte tipuri 

corespunzătoare de învăţămînt vor folosi la formarea și intreţinerea competenţei pro-
fesionale necesară tuturor persoanelor însărcinate cu probleme privindu-i pe minori.

22.2. – Personalul justiţiei pentru minori trebuie să refl  ecte diversitatea tipologi-
că a tinerilor care intră în contact cu sistemul de justiţie pentru minori. Se vor face 
eforturi pentru asigurarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a minorităţilor 
în organele de justiţie pentru minori.

Comentariu:
Autorităţile competente pentru luarea unei decizii pot fi  de formaţie intelectuală 

diferită (magistraţi din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și din 
regiunile care se inspiră din sistemul commonwealt, judecătorii cu formaţie juridică 
din acest sistem de drept; de astfel profani sau juriști, aleși sau desemnaţi, membri 
ai comisiilor comunitare, etc).

Pentru toate aceste autorităţi, o cunoaștere minimă a dreptului, a sociologiei și 
psihologiei, a criminologiei și știinţelor comportamentale este absolut necesară, căci 
este considerată la fel de importantă ca și specializarea sau independenţa autorităţii 
competente.
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În ceea ce-i privește pe lucrătorii în domeniul social și pe agenţii serviciilor de pro-
baţiune, s-ar putea să nu fi e posibil să se insiste asupra specializării profesionale ca o 
condiţie prealabilă a exercitării funcţiei pe langă tinerii delincvenţi. în loc de aceasta, 
o formare profesională la locul de muncă pare a fi  minimul califi cării indispensabile.

Califi cările profesionale sunt un element esenţial pentru asigurarea unei admi-
nistrări imparţiale și efi cace a justiţiei pentru minori. În consecinţă, trebuie îmbu-
nătăţită recrutarea, perspectivele de avansare și de pregătire profesională a persona-
lului, astfel încît să-i fi e furnizate mijloacele necesare de îndeplinire a funcţiilor sale 
obișnuite.

Pentru asigurarea imparţialităţii în administrarea justiţiei pentru minori, trebuie 
evitată orice discriminare de ordin politic, social, de sex, de rasă, religie, cultură 
în selectarea, nominalizarea și avansarea profesională a personalului administrării 
justiţiei pentru minori.

Aceasta a fost recomandată de Congresul VI care, pe lîngă altele, a rugat Statele 
membre să asigure un tratament just și echitabil femeilor din personalul justiţiei 
penală și recomandă să se ia unele măsuri speciale pentru recrutarea, formarea și 
facilitarea avansării profesionale a personalului feminin care administrează justiţia 
pentru minori.

PARTEA a IV-a

Tratamentul în mediul deschis

23 – Mijloace de executare a hotărîrii judecătoreşti
23.1.– În scopul asigurării executării deciziilor autorităţilor competente, prevă-

zute la art.14.1 autoritatea însăși sau o altă autoritate după caz, va lua măsurile ce se 
impun.

23.3.– Cu acest titlu, autoritatea poate, dacă consideră necesar, să modifi ce deci-
ziile, cu condiţia ca această modifi  care să fi e în conformitate cu principii fi gurand 
în prezentul Ansamblu de reguli.

Comentariu:
Fiind vorba de minorii delincvenţi, executarea hotărîrii judecătorești poate avea mai 

mult timp, mai mult decît adulţi, o incidenţă deosebită asupra vieţii celui în cauză. 
Contrară, deci, ca autoritatea competentă sau un organ independent (comisia compe-
tentă pentru acordarea libertăţii condiţionate sau supravegheate, serviciul de probaţi-
une, instituţia însărcinată cu protecţia tineretului, etc), dotate cu califi cări identice cu 
cele ale autorităţii care a pronunţat iniţial hotărîrea, să vegheze asupra executării ei. 
în anumite ţări, judecătorul pentru executarea pedepsei este desemnat în acest scop.

24 – Asistenţă pentru minori
24.1. – Se vor face eforturi pentru asigurarea pentru minori, în toate etapele pro-

cedurii, a unei asistenţe în ceea ce privește cazarea, educarea și formarea profesiona-
lă, sau a unei alte forme de ajutor util și practic în vederea ușurării reintegrării.
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Comentariu:
Promovarea binelui minorului este un element foarte important. Astfel, art. 24 

subliniază că trebuie menţionate instituţiile, serviciile și celelalte forme de asistenţă 
necesare pentru a servi cît mai bine interesele minorului în timpul reintegrării.

25 – Mobilizarea voluntarilor şi a celorlalte servicii comunitare
25.1. – Se va cere voluntarilor, organizaţiilor benevole, instituţiilor locale și altor 

servicii comunitare să contribuie în mod efi cace la reintegrarea minorului într-un 
cadru comunitar și, pe cît posibil, în interiorul celulei familiale.

Comentariu:
Acest articol arată că toate activităţile ce-i privesc pe delincvenţii juvenili trebuie 

orientate către reintegrare. Cooperarea cu comunitatea umană este indispensabilă 
dacă se dorește aplicarea efi cace a directivelor autorităţii competente. Voluntarii și 
serviciile benevole, în special, s-au arătat a fi  resurse foarte interesante de care încă 
pană acum nu s-a profi  tat deloc.

In anumite cazuri, cooperarea cu mai vechii delincvenţi (mai ales cu toxicomanii) 
poate fi  foarte utilă.

Art.25 – Decurge din principiile expuse în art. 1.1 – 1.6 și urmează dispoziţiile 
pertinente ale Tratatului internaţional referitor la drepturile civile și politice.

PARTEA a V-a

Tratamentul în instituţie

26 – Obiectivele tratamentului în instituţie
26.1. – Pregătirea și tratamentul minorilor afl aţi în instituţii au ca obiectiv asigu-

rarea asistenţei pentru aceștia, a protecţiei, educării și competenţelor profesionale, 
în scopul de a-i ajuta pe minori să joace un rol constructiv și productiv în societate.

26.2. – Tinerii cazaţi în instituţii vor primi ajutorul, protecţia și intreaga asis-
tenţă – pe plan social, educativ, profesional, psihologic, medical și fi zic – care le 
poate fi  necesară în funcţie de vîrstă, sex, personalitate și în interesul dezvoltării lor 
armonioase.

26.3. – Minorii cazaţi în instituţii trebuie să fi e separaţi de adulţi și deţinuţi într-
un locaș distinct sau într-o parte distinctă de locașul pentru adulţi.

26.4. – Tinerele delincvente plasate în instituţii trebuie să benefi  cieze de o atenţie 
specială în ceea ce privește nevoile lor și problemele proprii. în nici un caz ajutorul, 
protecţia, asistenţa, tratamentul și pregătirea de care ele benefi  ciază nu trebuie să fi  
e inferioare celor de care benefi ciază tinerii delincvenţi. Trebuie să le fi  e asigurat un 
tratament echitabil.

26.5. – Părinţii sau tutorele minorului plasat în instituţie au dreptul de vizită în 
interesul acestuia și pentru binele lui.

26.6. – Se va favoriza cooperarea între ministere și servicii în vederea asigurării 
unei pregătiri școlare sau, dacă este cazul, a unei pregătiri profesionale adecvată 
minorilor plasaţi în instituţii în așa fel încît să nu fi e dezavantajaţi în studii, atunci 
cînd părăsesc instituţia.



290

Comentariu:
Obiectivele tratamentului în instituţie, enunţate în art. 26.1. și 26.2. ar trebui să 

fi  e acceptate de toate sistemele și de toate culturile. În același timp, obiectivele nu au 
fost atinse peste tot și mai rămîne mult de făcut în acest domeniu.

Asistenţa medicală și psihologică, în special, este extrem de importantă pentru 
tinerii drogaţi, violenţi sau bolnavi mintal afl aţi în instituţii.

Preocuparea de a evita infl uenţele negative ale delincvenţilor adulţi și de a garanta 
binele minorilor plasaţi în instituţii, enunţată în art. 26.3. este conformă cu unul 
din principiile de bază ale Ansamblului de reguli fi xate de Congresul VI în rezoluţia 
sa nr. 4. Acest articol nu interzice Statelor să ia alte măsuri impotriva infl uenţelor 
negative ale delincvenţelor adulţi, care să fi e cel puţin la fel de efi cace ca măsurile 
enunţate în sus-menţionatul articol (a se vedea de asemenea art. 13.4.).

Art. 26.4. – Se referă la faptul că delincventele nu benefi ciază, în general, de aceeași 
atenţie cu delincvenţii, observaţie făcută și la Congresul VI, în special, rezoluţia 9 a 
Congresului VI cere să se asigure delincventelor un tratament echitabil în toate stadiile 
de procedură de justiţie penală și să se acorde o atenţie specială problemelor lor și nevo-
ilor particulare la parcursul detenţiei lor. Pe de altă parte, trebuie să luăm în conside-
raţie acest articol în lumina Declaraţiei de la Caracas, prin care Congresul VI a cerut 
în mod expres egalitate de tratament în administrarea justiţiei penale, și în Contextul 
Declaraţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor.

Dreptul la vizită (art. 26.5.) decurge din dispoziţiile art. 7.1., 10.1., 15.2. și 18.2. 
Cooperarea între ministere și servicii (art. 26.6.) are o importanţă specială în îmbu-
nătăţirea, în general, a calităţii tratamentului și a pregătirii din instituţii.

27 – Aplicarea Ansamblului de reguli minime în tratamentul deţinuţilor, 
adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite

27.1. – Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor și recoman-
dările care se fac sunt aplicabile, în măsura în care se referă, la tratamentul tinerilor 
delincvenţi plasaţi în instituţii, inclusiv a celor care se afl  ă în detenţie preventivă.

27.2.– Se vor face eforturi în vederea punerii în practică, pe cît posibil, a princi-
piilor pertinente enunţate în Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul de-
ţinuţilor în scopul de a răspunde nevoilor diverse ale minorilor, în funcţie de varsta 
lor, sex și personalitate.

Comentariu:
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor se situează printre 

primele documente de acest gen pe care le-a promulgat ONU. S-a ajuns să se recu-
noască că aceste texte au efect pe scară mondială. Chiar dacă există, incă, astăzi ţări 
în care punerea lor în practică se afl ă doar la nivel de aspiraţie și nu a fost tradusă în 
realitate, acest Ansamblu de reguli minime continuă să exercite o infl  uenţă impor-
tantă asupra personalului penitenciarelor.

Unele din punctele principale referindu-se la tinerii delincvenţi plasaţi în insti-
tuţii, sunt apărate de prevederile Ansamblului de reguli minime pentru tratamen-
tul deţinuţilor (lăcașe de detenţie, arhitectură, așternuturi de pat, haine, plangeri 
și cereri ale deţinuţilor, contacte cu lumea exterioară, alimentaţie, serviciu religios, 
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separare după vîrstă, personal, muncă etc.) ca și de dispoziţiile privind pedepsele, 
disciplina și mijloacele de constrangere referitoare la delincvenţii periculoși. Nu ar 
fi  oportun să fi  e modifi  cît Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţi-
nuţilor, pentru adaptarea la caracteristicile proprii stabilimentelor unde sunt plasaţi 
delincvenţii juvenili, în cadrul prezentului Ansamblu de reguli minime referitoare 
la administrarea justiţiei pentru minori.

Art. 27 – Face referire la condiţiile cerute de minorii plasaţi în instituţii (art. 
2.1.), ca și asupra diferitelor nevoi proprii varstei lor, sexului și personalităţii (art. 
27.2.). De asemenea, obiectivele și conţinutul acestui articol se afl  ă în raport di-
rect cu dispoziţiile pertinente ale Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul 
deţinuţilor.

28 – Aplicarea frecventă şi promptă a regimului de eliberare condiţionată.
28.1. – Autoritatea corespunzătoare va face recurs la eliberarea condiţionată cît 

mai repede cu putinţă.
28.2. – Minorii afl aţi în regim de eliberare condiţionată vor fi  asistaţi și urmăriţi 

de o autoritate corespunzătoare și vor primi sprijinul total al comunităţii.
Comentariu:
Împuternicirea de a ordona eliberarea condiţionată poate fi  conferită unei auto-

rităţi competente, așa cum se prevede la art. 14.1 sau alte autorităţi. Iată de ce este 
convenabilă folosirea termenului de autoritate „corespunzătoare” și nu de autoritate 
„competentă” .

În măsura în care circumstanţele permit, se va da prioritate eliberării condiţionate 
în loc de a-l lăsa pe tînărul delincvent de a-și ispăși întreaga pedeapsă. Dacă se de-
monstrează că au perspective serioase de reintegrare, chiar și delincvenţii care par a 
fi  periculoși în momentul plasării lor în instituţie pot fi  eliberaţi condiţionat atunci 
cînd se prezintă această posibilitate.

Ca și probaţiunea, eliberarea condiţionată poate fi  acordată sub rezerva îndeplinirii 
satisfăcătoare a condiţiilor specifi ce de autorităţile interesate, într-o perioadă de probă 
prevăzută de hotărîre. De exemplu: „comportarea bună” a delincventului participarea 
sa la programele comunitare, rezidenţă în centrele de primire intermediară etc.

Atunci cînd delincvenţii plasaţi în instituţii sunt eliberaţi condiţionat, un agent 
de probaţiune sau un alt funcţionar (mai ales acolo unde regimul de probaţiune nu 
a fost adoptat) ar trebui să-i ajute și să-i supravegheze, iar comunitatea ar trebui să 
fi e încurajată să-i susţină.

29 – Regimuri de semidetenţie
29.1. – Se vor face eforturi să se creeze regimuri de semidetenţie în special în lo-

curi cum ar fi  centrele de primire intermediară, căminele socio-educative, externate 
de pregătire profesională și alte locuri corespunzătoare, proprii reintegrării sociale a 
minorilor.

Comentariu:
Importanţa încadrării la ieșirea dintr-o instituţie este evidentă:
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Prezentul articol evidenţiază necesitatea creării, sub diverse modalităţi, a regimu-
rilor de semidetenţie.

Acest articol subliniază, de asemenea, necesitatea organizării unei intregi game de 
mijloace și servicii destinate satisfacerii diferitelor nevoi ale tinerilor delincvenţi, a 
instituţiilor de sprijin pentru contribuirea la succesul reintegrării lor sociale.

PARTEA a VI-a

Cereri, planifi care, elaborare de strategii şi evaluare

30 – Cercetarea, baza planifi cării, elaborarea strategiilor şi evaluare
30.1. – Se vor face eforturi în vederea organizării și promovării cercetării necesare 

la elaborarea efi  cace a planurilor și strategiilor.
30.2. – Se vor face eforturi în vederea revederii și evaluării periodice a tendinţe-

lor, problemelor, a cauzelor delincvenţei și a criminalităţii juvenile, ca și a diverselor 
nevoi proprii minorilor în detenţie.

30.3. – Se vor face eforturi în vederea integrării unui dispozitiv permanent de 
cercetare și de evaluare în sistemul de administrare a justiţiei pentru minori, astfel 
incat să fi e adunate și analizate datele și informaţiile pertinente de care este nevoie 
pentru o evaluare corespunzătoare, ameliorarea viitoare și reforma administrativă.

30.4. – În administrare justiţie pentru minori, prestarea de servicii trebuie să fi e 
sistematic planifi cată și pusă în practică și trebuie să fi e parte integrantă în efortul 
de dezvoltare naţională.

Comentariu:
Utilizarea cercetării, care se afl ă la baza politicii bine informate a justiţiei pentru 

minori, se face pentru a garanta urmărirea progreselor realizate în domeniul cunoș-
tinţelor și pentru a favoriza ameliorarea constantă a sistemului de justiţie pentru mi-
nori. Simbioza intre cercetare și strategii are o importanţă deosebită pentru justiţia 
pentru minori. Date fi  indmodifi cările rapide și de cele mai multe ori radicale ale 
stilurilor de viaţă a tinerilor și ale formelor și dimensiunilor criminalităţii juvenile, 
reacţiile societăţii și ale justiţiei de criminalitatea și delincvenţa juvenilă sunt de cele 
mai multe ori reprimante și de neadaptat.

Art. 30 – Fixează, deci, normele ce permit integrarea cercetării în procesul de ela-
borare și de aplicare a strategiilor în administrarea justiţiei pentru minori. Se cere o 
atenţie deosebită asupra necesităţii de a revedea și de a evalua programele și măsurile 
existente și de a planifi ca justiţia pentru minori în contextul mai larg al obiectivelor 
dezvoltării globale.

O evaluare fără întîrziere a nevoilor tinerilor, ca și a tendinţelor și problemelor de-
lincvenţei, este o condiţie indispensabilă pentru îmbunătăţirea formulării strategii-
lor corespunzătoare și conceperea de intervenţii satisfăcătoare, cu caracter formal și 
neformal. În acest context, organismele responsabile ar trebui să ușureze cercetarea 
efectuată de diverse persoane și de organismele independente. Ar trebui fi  interesant 
să se ceară părerea tinerilor inșiși și să se ţină cont de ea, fără a se limita la cei care 
intră în contact cu sistemul.
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În stadiul planifi cării, trebuie prevăzut un sistem de prestare de servicii în același 
timp efi cace și echitabil. în acest scop, ar trebui procedat la o evaluare periodică a 
nevoilor și problemelor tinerilor, probleme destul de serioase și speciale, și la o defi -
nire a priorităţilor precise.

În acest sens, ar trebui coordonată utilizarea resurselor existente corespunzătoare 
și mai ales ar trebui prevăzute soluţiile de schimbare și asigurat sprijinul comunităţii 
pentru realizarea mecanismelor de punere în practică și de control al programelor 
adoptate.
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ANSAMBLUL DE PRINCIPII PENTRU PROTEJAREA 
TUTUROR PERSOANELOR SUPUSE UNEI FORME OARECARE 

DE DETENŢIE SAU ÎNCARCERARE*

Adunarea generală,
Amintim rezoluţia sa 35/177 din 15 decembrie 1980 în care ea a conferit celei de 

a 6-a Comisii, dreptul de a elabora proiectul de Ansamblu de principii pentru prote-
jarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare 
și a hotărît să instituie un grup de lucru de compoziţie nelimitată.

Luînd act de raportul Grupului de lucru asupra proiectului Ansamblului de prin-
cipii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unor forme oarecare de detenţie 
sau de încarcerare, care s-a reunit în perioada celei de a 43-a sesiuni a Adunării ge-
nerale și a contribuit la elaborarea proiectului de ansamblu de principii.

Considerînd că Grupul de lucru a hotărît să prezinte textul proiectului de 
Ansamblu de principii a celei de a 6-a Comisii în vederea examinării lui și a adoptării.

Convinsă că adoptarea proiectului de Ansamblu de principii reprezintă o contri-
buţie importantă la protejarea drepturilor omului,

Considerînd că textul Ansamblului de principii trebuie să fi e pe larg difuzat,
1 – Aprobă Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse 

unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare, în care textul fi gurează în anexă 
la prezenta rezoluţie,

2 – Exprimă recunoștinţa sa Grupului de lucru pentru proiectul Ansamblului de 
principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de deten-
ţie sau de încarcerare, pentru contribuţia sa importantă la elaborarea ansamblului 
de principii,

3 – Roagă pe Secretarul general să informeze statele membre ale ONU sau pe 
membrii instituţiilor specializate să adopte Ansamblul de principii,

4 – Cere ca imediata să se facă totul pentru ca aplicarea 
Ansamblului de principii să fi e în mod universal cunoscută și respectată
A 76-a Sesiune plenară 9 decembrie 1988

Anexă

ANSAMBLUL DE PRINCIPII PENTRU PROTEJAREA TUTUROR 
PERSOANELOR SUPUSE UNEI FORME OARECARE DE DETENŢIE 

SAU ÎNCARCERARE

Înţelegerea ansamblului de principii

Prezentele principii se aplică protejării tuturor persoanelor supuse unei forme oa-
recare de detenţie sau încarcerare.

FOLOSIREA TERMENILOR
a) Termenul „arestare” – prin aceasta se înţelege actul care constă din reţinerea 

unei persoane pe baza unei presupuse infracţiuni sau pe baza hotărîrii unei autorităţi;

* Adaptate de Adunarea Gnerală ONU, New York, 9 decembrie 1988.
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b) Termenul „persoană deţinută” – prin aceasta se înţelege orice persoană privată 
de libertate individuală fără ca aceasta să fi e urmare a unei condamnări pentru vreo 
infracţiune;

c) Termenul „persoană închisă” – prin aceasta se înţelege orice persoană lipsită de 
libertate individuală ca urmare a unei condamnări pentru infracţiune;

d) Termenul „detenţie” – prin aceasta se înţelege condiţia unor persoane deţinute 
așa cum a fost defi nit mai sus;

e) Termenul „încarcerare” – prin acesta se înţelege starea persoanelor încarcerate 
așa cum sunt ele defi nite mai sus;

f) Expresia „o autoritate juridică sau alta” – prin aceasta se înţelege o autoritate 
juridică sau alta abilitată prin lege și al cărei statut și durata mandatului oferă garan-
ţiile cele mai puternic posibile de competenţă, imparţialitate și independenţă.

Principiul 1

Orice persoană supusă unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare este tratată 
cu umanitate și respect faţă de demnitatea inerentă persoanei umane.

Principiul 2

Măsurile de arestare, detenţie sau încarcerare nu sunt aplicate decît în strictă con-
formitate cu dispoziţiile legii și de către autorităţile competente sau persoanele care 
au dreptul de a face acest lucru.

Principiul 3

Dacă o persoană este supusă unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare, 
nu poate fi  admisă, în ceea ce o privește, nici un fel de restricţie sau derogare de la 
drepturile omului recunoscute sau în vigoare într-o ţară, în aplicarea legilor, a con-
venţiilor, reglementărilor sau obiceiurilor, sub pretextul că prezentul Ansamblu de 
principii nu le recunoaște într-o măsură mai mică.

Principiul 4

Orice formă de detenţie sau de încarcerare și orice măsură punînd în discuţie 
drepturile individuale ale unei persoane supuse unei forme oarecare de detenţie sau 
de încarcerare trebuie să fi e hotărîte fi e de către o autoritate judiciară sau alta, fi e sub 
controlul său efectiv.

Principiul 5

1 – Prezentele principii se aplică tuturor persoanelor care se afl ă pe teritoriul unui 
stat dat, fără nici o distincţie care să se bazeze pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau 
convingeri religioase, opinii politice sau altele, origine naţională, etnică sau socială, 
avere sau pe oricare alt criteriu.

2 – Măsurile aplicate în conformitate cu legea și destinate în exclusivitate prote-
jării drepturilor și condiţiilor particulare ale femeilor, mai ales ale femeilor însăr-
cinate și ale mamelor cu copii de vîrstă mică, ale copiilor, ale adolescenţilor și ale 
persoanelor bătrîne, bolnave sau handicapate, nu sunt considerate ca fi ind măsuri 
discriminatorii. Necesitatea acestor măsuri și a aplicării lor poate face întotdeauna 
obiectul unui examen al unei autorităţi judiciare sau alta.
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Principiul 6

Nici o persoană supusă unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare nu va 
fi  supusă torturii, nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. 
Nici o circumstanţă, oricare ar fi , nu poate fi  invocată pentru a justifi ca tortura sau 
oricare altă pedeapsă sau tratament crud, inuman sau degradant.

Principiul 7

1 – Statul trebuie să editeze legi ce interzic toate actele care violează drepturile și 
îndatoririle enunţate în prezentele principii, să prevadă sancţiuni adecvate autorilor 
acestor acte și să ancheteze în mod imparţial în caz de plîngere.

2 – Funcţionarii care au motive de a crede că o violare a prezentului Ansamblu de 
principii s-a produs sau este pe punctul de a produce, vor semnala cazul superiorilor 
lor și, la nevoie, celorlalte autorităţi sau instanţe de control sau de recurs competente.

3 – Orice altă persoană care crede că s-a produs o violare a prezentului Ansamblu 
de principii sau că este pe punctul de a se produce are dreptul de a semnala cazul 
superiorilor funcţionarilor în cauză cît și celorlalte autorităţi sau instanţe de control 
sau de recurs competente.

Principiul 8

Persoanele deţinute sunt supuse unui regim conform condiţiei lor de persoane 
necondamnate. Ele sunt deci separate de persoanele condamnate de fi ecare dată cînd 
este posibil.

Principiul 9

Autorităţile care arestează o persoană, o menţin în detenţie sau anchetează aface-
rea, trebuie să-și exercite strict puterile ce le-au fost conferite prin lege, și să-și exerci-
te aceste puteri fără a deveni prin aceasta obiectul unui recurs în faţa unei autorităţi 
judiciare sau alta.

Principiul 10

Orice persoană arestată va fi  informată de motivele acestei măsuri în momentul 
arestării sale și va fi  încunoștinţată fără întîrziere de orice acuzaţie adusă împotriva ei.

Principiul 11

1 – O persoană nu va fi  ţinută în detenţie fără a avea posibilitatea efectivă de a fi  
audiată fără nici o întîrziere de o autoritate judiciară sau alta. O persoană deţinută 
are dreptul de a-și asigura propria sa apărare sau să fi e asistată de un apărător în 
conformitate cu legea.

2 – Persoana deţinută și, dacă este cazul, apărătorul său vor primi fără întîrziere 
și în întregime comunicarea ordinului de detenţie cît și a cauzelor care îl motivează.

3 – O autoritate judiciară sau alta va fi  împuternicită să controleze, după cum va 
hotărî, menţinerea detenţiei.

Principiul 12

1 – Vor fi  consemnate:
a) motivele arestării;
b) ora arestării, ora la care persoana arestată a fost condusă la locul de detenţie și 
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aceea a primei apariţii în faţa unei autorităţi judiciare sau alta;
c) identitatea responsabililor cu aplicarea legilor referitoare;
d) indicaţii precise privind locul de detenţie;
2 – Aceste informaţii vor fi  comunicate persoanei deţinute sau, dacă este cazul, 

apărătorului său, în formele precizate de lege.

Principiul 13

I se va furniza fi ecărei persoane în momentul arestării și la începutul detenţiei sau 
încarcerării sau puţin după acest moment, de către autorităţile responsabile de ares-
tare, detenţia sau încarcerarea sa, după cum este cazul, datele și explicaţiile cu privire 
la drepturile sale cît și felul în care persoana în cauză poate face uz de ele.

Principiul 14

Fiecare persoană care nu înţelege sau nu vorbește sufi cient de bine limba folosită 
de către autorităţile responsabile de arestarea sa, de detenţia sa sau de încarcerarea 
sa, are dreptul de a primi fără întîrziere, într-o limbă pe care ea o înţelege, aceste 
informaţii ce vizează principiul 10, paragraful 2 al principiului 11, paragraful 1 al 
principiului 12 și principiul 13 și benefi ciază de asistenţă gratuită dacă este nevoie și 
de un interpret în cadrul procedurii judiciare care urmează arestării sale.

Principiul 15

Cu excepţiile prevăzute la paragraful 4 al principiului 16 și ale paragrafului 3 al 
principiului 18, comunicarea persoanei deţinute sau încarcerate cu lumea exterioară, 
mai ales cu familia sa sau cu apărătorul său, nu poate fi  refuzată pe o perioadă ce 
depășește cîteva zile.

Principiul 16

1 – În cel mai scurt timp după arestare și după ce a fost transferată de la un loc de 
detenţie sau încarcerare la altul, persoana deţinută sau închisă poate pretinde sau de-
cide ca autoritatea competentă să înștiinţeze pe membrii familiei sale sau, dacă este 
cazul, pe alte persoane la alegerea sa, de arestarea sa, de detenţia sau de închiderea sa 
sau de transferarea sa și locul unde este deţinută.

2 – Dacă este vorba de o persoană străină, ea va fi  de asemenea informată, fără 
nici o întîrziere, asupra dreptului său de a comunica prin mijloace adecvate cu postul 
consular sau misiunea diplomatică a ţării căreia persoana îi aparţine prin naţiona-
litatea sa sau care este împuternicită să primească această comunicare în conformi-
tate cu dreptul internaţional, sau cu reprezentantul unei organizaţii internaţionale 
competente dacă această persoană este refugiată sau dacă este sub o altă formă, sub 
protecţia unei organizaţii interguvernamentale.

3 – În cazul unui adolescent sau al unei persoane incapabile de a înţelege care îi 
sunt drepturile, autoritatea competentă trebuie, din propria sa iniţiativă, să procede-
ze la notifi carea vizată de prezentul principiu. Ea va veghea mai ales asupra înștiin-
ţării părinţilor sau a tutorilor.

4 – Înștiinţarea vizată în prezentul principiu va fi  făcută sau autorizată fără nici 
o întîrziere. Autoritatea competentă va putea totuși să diferenţieze o notifi care pe 
timpul unei perioade rezonabile dacă nevoile excepţionale ale anchetei o cer.
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Principiul 17

1 – Oricare persoană deţinută va putea benefi cia de asistenţa unui avocat. 
Autoritatea competentă va informa asupra acestui drept de îndată, după arestarea 
persoanei și îi va furniza acesteia înlesniri pentru a-l putea exercita.

2 – Dacă o persoană deţinută nu a ales un avocat, ea are dreptul de a i se desemna 
unul de către o autoritate judiciară sau alta în toate situaţiile în care interesul justi-
ţiei o cere, și aceasta se face fără plată dacă persoana deţinută nu are mijloace de a 
remunera avocatul.

Principiul 18

1 – Orice persoană deţinută sau închisă trebuie să fi e autorizată să comunice cu 
avocatul său și să îl consulte.

2 – Orice persoană deţinută sau închisă trebuie să dispună de timpul și de facili-
tăţile necesare pentru a se întreţine cu avocatul ei. 

3 – Dreptul persoanei deţinute sau închise de a primi vizita avocatului ei, de 
a-l consulta și de a comunica cu el fără nici o întîrziere și fără nici o cenzură și în 
deplină confi denţialitate nu poate face obiectul nici unei suspendări, nici unei re-
stricţii în afara circumstanţelor excepţionale, care vor fi  specifi cate prin lege sau prin 
reglementări luate în conformitate cu legea în care o autoritate judiciară sau alta le va 
estima ca indispensabile pentru asigurarea securităţii și pentru menţinerea ordinii.

4 – Întrevederile unei persoane deţinute sau închise cu avocatul său se pot derula 
sub supraveghere vizuală dar nu sub supraveghere audio, supraveghere făcută de un 
responsabil cu aplicarea legii.

5 – Comunicaţiile între o persoană deţinută sau închisă și avocatul său, men-
ţionate în prezentul principiu, nu pot fi  reţinute drept probe împotriva persoanei 
deţinute sau închise decît dacă ele se referă la infracţiune continuă sau vizată.

Principiul 19

Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a primi vizite mai ales pe cele 
ale membrilor familiei și de a coresponda, mai ales cu ei, și ea trebuie să dispună de 
posibilităţile adecvate de a comunica cu lumea exterioară sub rezerva condiţiilor și 
a restricţiilor rezonabile care se pot specifi ca prin lege sau prin reglementările făcute 
în conformitate cu legea.

Principiul 20

Dacă o persoană deţinută sau închisă o cere, ea va fi  plasată dacă e posibil, într-un 
loc de detenţie sau încarcerare destul de aproape de locul ei de reședinţă.

Principiul 21

1 – Este interzis să se abuzeze de situaţia unei persoane deţinute sau închise pen-
tru a o constrînge să dea informaţii, să incrimineze într-un fel sau să depună mărtu-
rie împotriva oricărei alte persoane.

2 – Nici o persoană deţinută sau închisă nu va fi  supusă, pe timpul interogării ei, 
la acte de violenţă, la ameninţări sau la metode de interogare de natură să compro-
mită capacitatea sa de decizie sau discernămîntul ei.
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Principiul 22

Nici o persoană deţinută sau închisă nu va putea, chiar dacă este de acord, să 
devină obiectul experienţelor medicale sau știinţifi ce de natură ai dăuna sănătăţii ei.

Principiul 23

1 – Pe întreaga durată a interogatoriului la care va fi  supusă o persoană deţinută 
sau închisă și pe perioada intervalelor dintre interogatorii, calitatea cît și numele 
agenţilor care au procedat la efectuarea acestora sau oricare altă persoană care a asis-
tat, vor fi  consemnate și autentifi cate în formele prescrise de lege.

2 – Persoana deţinută sau închisă sau apărătorul ei, dacă legea îl prevede, vor avea 
acces la aceste date vizate în paragraful 1 al prezentului principiu.

Principiul 24

Orice persoană deţinută sau închisă se va supune unui examen medical adecvat 
îndată ce este posibil după internarea sa la locul de detenţie sau de închidere, prin 
urmare ea va benefi cia de mijloace și tratamente medicale de fi ecare dată cînd va avea 
nevoie. Acestea vor fi  gratuite.

Principiul 25

Orice persoană deţinută sau închisă sau apărătorul ei are, sub singura rezervă a 
condiţiilor în mod rezonabil necesare pentru asigurarea securităţii și menţinerea or-
dinii la locul de detenţie sau de închidere, dreptul de a cere unei autorităţi judiciare 
sau alteia un al II–lea examen medical sau o a II–a părere medicală.

Principiul 26

Faptul că o persoană deţinută sau închisă a suferit un examen medical, numele 
medicului și rezultatul examenului vor fi  atent consemnate. Accesul la aceste date va fi  
asigurat și aceasta se va face în conformitate cu regulile pertinente ale dreptului intern.

Principiul 27

Nerespectarea prezentelor principii în obţinerea de dovezi va fi  luată în evidenţă 
pentru determinarea faptului dacă probele produse împotriva unei persoane deţinu-
te sau închise sunt admisibile.

Principiul 28

Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a obţine, în limitele resurselor 
disponibile, dacă ele provin din surse publice, o cantitate rezonabilă de material educa-
tiv, cultural și informaţional, sub rezerva condiţiilor în mod rezonabil necesare pentru 
a se asigura securitatea și menţinerea ordinii în locul de detenţie sau de închidere

Principiul 29

1 – În vederea asigurării stricte a respectării legilor și reglementărilor pertinente, 
locurile de detenţie trebuie să fi e inspectate în mod regulat de către persoane califi -
cate și experimentate, numite de către o autoritate competentă diferită de autoritatea 
în mod direct însărcinată cu administrarea locului de detenţie sau de închidere și 
responsabilă în faţa ei.

2 – Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a comunica liber și în 
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deplină confi denţialitate cu persoanele care inspectează locurile de detenţie sau de 
închidere în conformitate cu paragraful 1 al prezentului principiu, sub rezerva con-
diţiilor în mod rezonabil necesare pentru a asigura securitatea și menţinerea ordinii 
în mai sus numitele locuri.

Principiul 30

1 – Tipurile de comportament care constituie, din partea unei persoane deţinute 
sau închise, abateri disciplinare pe timpul detenţiei sau închiderii, genul și dura-
ta sancţiunilor disciplinare care pot fi  aplicate și autorităţile competente pentru a 
impune aceste sancţiuni trebuie să fi e specifi cate prin lege sau prin reglementări în 
conformitate cu legea și trebuie să fi e publicate.

2 – Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a fi  ascultată înainte de a 
se lua împotriva ei măsuri disciplinare. Ea are dreptul de a intenta recurs împotriva 
acestor măsuri în faţa autorităţii superioare.

Principiul 31

Autorităţile competente se vor strădui să furnizeze, dacă este nevoie, în conformi-
tate cu dreptul intern, asistenţa membrilor familiei deţinutului, în special membrilor 
minori, și ele se vor strădui mai ales să asigure în bune condiţii, supravegherea copi-
ilor lăsaţi fără părinţi.

Principiul 32

1 – Persoana deţinută sau apărătorul ei va avea dreptul de a introduce în orice 
moment recurs, în conformitate cu dreptul intern, în faţa unei autorităţi judiciare 
sau de a contesta legalitatea măsurii de detenţie și de a obţine punerea sa în libertate 
fără întîrziere, dacă această măsură este neregulamentară.

2 – Procedura menţionată la paragraful 1 al prezentului principiu trebuie să fi e 
simplă și rapidă și ea trebuie să fi e gratuită pentru persoanele deţinute care sunt lipsi-
te de mijloace pecuniare. Autoritatea responsabilă cu detenţia trebuie să prezinte fără 
întîrziere persoana deţinută în faţa autorităţii sesizate prin recurs.

Principiul 33

1 – Orice persoană deţinută sau închisă sau apărătorul ei, are dreptul de a pre-
zenta o plîngere sau o doleanţă despre felul în care este tratată, mai ales în cazul 
torturilor sau al altor tratamente crude, inumane sau degradante, autorităţilor însăr-
cinate cu administrarea locului de detenţie și a autorităţilor superioare, și, dacă este 
necesar, autorităţilor de control sau de recurs competente.

2 – Atunci cînd nici persoana deţinută sau închisă nici apărătorul ei nu au po-
sibilitatea de a-și exercita drepturile vizate la paragraful 1 al prezentului principiu, 
un membru al familiei persoanei deţinute sau închisă sau orice altă persoană care 
cunoaște problema poate să exercite aceste drepturi.

3 – Caracterul confi denţial al cererii sau plîngerii este menţinut atunci cînd pe-
tiţionarul o cere.

4 – Orice cerere sau plîngere trebuie să fi e examinată de îndată și trebuie dat 
răspuns fără nici o întîrziere. În cazul în care se respinge cererea sau plîngerea sau 
în cazul unei întîrzierii excesive, petiţionarul este autorizat să sesizeze o autoritate 
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judiciară sau altă. Nici persoana deţinută sau închisă nici vreun petiţionar așa cum 
este el defi nit la paragraful 1 al prezentului principiu nu trebuie să suporte vreun 
prejudiciu pentru că a prezentat o cerere sau o plîngere.

Principiul 34

Dacă o persoană deţinută sau închisă decedează sau dispare pe parcursul peri-
oadei sale de detenţie sau de închidere, o autoritate judiciară sau alta, va ordona o 
anchetă asupra cauzelor decesului sau ale dispariţiei, fi e din proprie iniţiativă, fi e 
la cererea unui membru al familiei acestei persoane sau a oricărei persoane care 
cunoaște această situaţie. Dacă împrejurările o justifi că, o anchetă va fi  condusă în 
aceleași condiţii de procedură în cazul în care decesul sau dispariţia au survenit pu-
ţin după terminarea perioadei de detenţie sau de închidere. Rezultatele sau raportul 
anchetei vor fi  puse la dispoziţia oricărei persoane ce o va cere, cu excepţia cazului 
cînd acest lucru ar împiedica sau ar compromite o instrucţie criminologică în curs.

Principiul 35

1 – Prejudiciile suportate ca urmare a unui act sau omisiuni comise de un agent 
al funcţiunii publice ce violează drepturile enunţate în prezentele principii, vor fi  
indemnizate în conformitate cu regulile aplicabile în virtutea dreptului intern.

2 – Datele, înainte de a fi  consemnate în virtutea prezentelor principii, vor trebui 
să fi e accesibile în conformitate cu procedurile prevăzute prin dreptul intern.

Principiul 36

1 – Orice persoană deţinută, suspectată sau inculpată ca urmare a unei infracţi-
uni penale este presupusă nevinovată și trebuie să fi e tratată în consecinţă pînă cînd 
culpabilitatea este legal stabilită în cursul unui proces public pentru care persoana în 
cauză va primi toate garanţiile necesare pentru apărarea sa.

2 – Orice persoană suspectată sau inculpată nu poate fi  arestată și deţinută în 
așteptarea deschiderii instrucţiei sau a procesului decît pentru nevoile administraţiei 
justiţiei, pentru motive afl ate sub incidenţa legii. Sunt interzise constrîngerile impu-
se unei astfel de persoane care nu sunt în mod strict necesare.

Principiul 37

Orice persoană deţinută ca urmare a unei infracţiuni penale este, după arestarea 
sa, trimisă fără nici o întîrziere în faţa unei autorităţi judiciare, sau alta, prevăzută 
prin lege. Această autoritate statuează fără întîrziere legalitatea și necesitatea deten-
ţiei. Nimeni nu poate fi  ţinut în detenţie în așteptarea deschiderii instrucţiei sau a 
procesului dacă nu există un ordin scris al sus numitei autorităţi. Orice persoană 
deţinută, atunci cînd este adusă în faţa acestei autorităţi, are dreptul de a face o de-
claraţie cu privire la modul în care a fost tratată atunci cînd a fost în stare de arest.

Principiul 38

Orice persoană deţinută în urma unei infracţiuni penale va trebui să fi e judecată 
într-un termen rezonabil sau să fi e pusă în libertate în vederea așteptării deschiderii 
procesului.
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Principiul 39

Cu excepţia cazurilor particulare prevăzute prin lege, o persoană deţinută ca ur-
mare a unei infracţiuni penale este îndreptăţită să fi e pusă în libertate în așteptarea 
deschiderii procesului, cu rezerva ca acest lucru să nu contravină condiţiilor care pot 
fi  impuse în conformitate cu legea și atunci cînd punerea ei în libertate nu contravi-
ne unei hotărîri a unei autorităţi judiciare sau a alteia, sau cînd o numită autoritate 
menţine în studiu problema necesităţii detenţiei.

CLAUZĂ GENERALĂ

Nici o dispoziţie a prezentului Ansamblu de principii nu va fi  interpretată ca con-
stituind o restricţie sau o derogare de la vreun drept enunţat în Pactul internaţional 
cu privire la drepturile civile și politice.



303

CONVENŢIA CONTRA TRAFICULUI ILICIT DE STUPEFIANTE 
ŞI SUBSTANŢE PSIHOTROPE*

Părţile prezentei Convenţii**,
profund preocupate de amploarea și creșterea producţiei, cererea și trafi cul ilicit 

de stupefi ante psihotrope, care reprezintă o gravă ameninţare pentru sănătatea și 
bunăstarea persoanelor și au efecte nefaste asupra principiilor economice, culturale 
și politice ale societăţii,

profund preocupate, de asemenea, de efectele devastatoare în creștere a trafi cului 
ilicit de stupefi ante și substanţe psihotrope în diversele straturi ale societăţii și, mai 
ales, de faptul că copiii sunt exploataţi în numeroase regiuni ale lumii în calitate de 
consumatori pe piaţa drogurilor, cît și utilizaţi în scopul producerii, distribuirii și 
comerţului ilicit de stupefi ante și substanţe psihotrope, ceea ce reprezintă un pericol 
de gravitate incomensurabilă,

recunoscînd legăturile dintre trafi cul ilicit și alte activităţi criminale organizate, 
conexe, care subminează bazele economiei legitime și ameninţă stabilitatea, securi-
tatea și suveranitatea statelor,

recunoscînd, de asemenea, că trafi cul ilicit este o activitate criminală internaţio-
nală a cărei eliminare solicită o atenţie imediată și gradul de prioritate cel mai ridicat,

conștiente că trafi cul ilicit reprezintă o sursă de cîștiguri fi nanciare și averi consi-
derabile care permit organizaţiilor criminale transnaţionale să penetreze, să conta-
mineze și să corupă structurile de stat, activităţile comerciale și fi nanciare legitime 
cît și societatea la toate nivelurile sale,

hotărîte să-i priveze pe cei ce se ocupă de trafi cul ilicit de fructul activităţilor lor 
criminale și să suprime astfel mobilul lor principal,

dornice să elimine cauzele profunde ale problemei abuzului de stupefi ante și sub-
stanţe psihotrope, mai ales cererea ilicită de aceste stupefi ante și substanţe, cît și 
cîștigurile enorme rezultate din trafi cul ilicit,

considerînd că este necesar să se ia măsuri pentru controlul unor anumite sub-
stanţe, inclusiv a precursorilor, produselor chimice și solvenţilor care sunt utilizaţi în 
fabricarea stupefi antelor și substanţelor psihotrope și a căror disponibilitate a provo-
cat o creștere a fabricării clandestine a acestor stupefi ante și substanţe,

hotărîte să îmbunătăţească cooperarea internaţională pentru reprimarea trafi cului 
ilicit pe mare,

recunoscînd că eliminarea trafi cului ilicit depinde de responsabilitatea colectivă a 
tuturor statelor și că o acţiune coordonată în cadrul acestei cooperări internaţionale 
este necesară în acest scop,

recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţinilor Unite cu privire la controlul stu-
pefi antelor și substanţelor psihotrope și dorind ca organismele internaţionale compe-
tente în materie să-și exercite activitatea în cadrul acestei organizaţii,

* Adoptată la Viena la 20 decembrie 1988
** Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.252-XIII din 3 noiembrie 1994. 

Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 16 din 1 decembrie 1994. În vigoare pentru Republica Moldo-
va din 1 decembrie 1994. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 1999, Vol. 8, p.214.
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reafi rmînd principiile directoare ale tratatelor în vigoare cu privire la stupefi ante 
și substanţele psihotrope și sistemul de control stabilit prin aceste tratate,

recunoscînd necesitatea întăririi și completării măsurilor prevăzute în Convenţia 
unică asupra stupefi antelor din 1961, în această Convenţie cum apare ea modifi cată 
prin Protocolul din 1972, care modifi că Convenţia unică cu privire la stupefi ante 
din 1961, și în Convenţia din 1971 cu privire la substanţele psihotrope, în scopul 
reducerii amploarei și extinderii trafi cului ilicit și atenuării gravelor consecinţe,

recunoscînd, de asemenea, că este important să fi e întărite și dezvoltate mijloacele 
juridice efi ciente de cooperare internaţională în materie penală pentru a pune capăt 
activităţilor criminale internaţionale reprezentate de trafi cul ilicit,

dorind să încheie o Convenţie inter naţională globală, efi cientă și operaţională, care 
să vizeze în mod specal lupta împotriva trafi cului ilicit, în care să se ţină cont de diverse-
le aspecte ale problemei în ansamblul ei, în special de cele care nu sunt tratate în instru-
mentele internaţionale care există în domeniul stupefi antelor și substanţelor psihotrope,

convin în cele ce urmează:

Articolul 1
Defi niţii

În afară de o indicaţie expresă în sens contrar sau în cazul în care contextul cere 
să fi e altfel, defi niţiile de mai jos se aplică tuturor dispoziţiilor prezentei Convenţii:

a) Termenul Organ desemnează Organul internaţional de control al stupefi ante-
lor stabilit prin Convenţia unică asupra stupefi antelor din 1961 și această Convenţie 
cum apare ea modifi cată prin Protocolul din 1972 modifi cînd Convenţia unică asu-
pra stupefi antelor din 1961.

b) Expresia plantă de cannabis desemnează orice plantă din familia Cannabis.
c) Termenul coca desemnează orice specie de arbust din specia Erythroxylon.
d) Expresia transportator comercial desemnează orice persoană sau entitate pu-

blică, private sau din alt sistem care asigură transportul de persoane, bunuri sau este 
curier cu titlu onorifi c.

e) Termenul Comisie desemnează Comisia pentru stupefi ante a Consiliului eco-
nomic și social al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

f) Termenul confi scare desemnează deposedarea permanentă de bunuri prin de-
cizia unui tribunal sau unei alte autorităţi competente.

g) Expresia livrare supravegheată desemnează metodele care constau în permite-
rea trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor ţări a stupefi antelor sau substanţe-
lor psihotrope, a substanţelor înscrise în tabelul I sau tabelul II, anexe la prezenta 
Convenţie, sau substanţelor care le sunt substituite, expediate în mod ilicit sau sus-
pectate de aceasta, cu știinţa și sub controlul autorităţilor competente din ţările indi-
cate, în scopul identifi cării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite 
conform paragrafului 1 al art. 3 din Convenţie.

h) Expresia Convenţia din 1961 desemnează Convenţia unică asupra stupefi an-
telor din 1961.

i) Expresia Convenţia din 1961, cum apare ea modifi cată, desemnează Convenţia 
unică cu privire la stupefi ante din 1961 cum apare ea modifi cată de Protocolul din 
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1972 care modifi că Convenţia unică asupra stupefi antelor din 1961.
j) Expresia Convenţia din 1971 desemnează Convenţia din 1971 cu privire la 

substanţele psihotrope.
k) Termenul consiliu desemnează Consiliul Economic și Social al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite.
l) Termenii îngheţare sau confi scare desemnează interdicţia temporară a transfe-

rului, conversiei, distribuirii sau deplasării bunurilor sau asumarea temporară a pazei 
sau controlului bunurilor prin decizia unui tribunal sau altei autorităţi competente.

m) Expresia trafi c ilicit desemnează infracţiunile vizate la paragrafele 1 și 2 ale 
art. 3 din prezenta Convenţie.

n) Termenul stupefi ant desemnează orice substanţă fi e că este de origine naturală 
sau de sinteză, care fi gurează în tabelul I sau tabelul II al Convenţiei din 1961 și 
Convenţiei din 1961 cum apare ea modifi cată.

o) Expresia mac de opium desemnează planta din specia Papaver somniferum L.
p) Termenul produs desemnează orice bun care provine direct sau indirect în 

urma comiterii unei infracţiuni, stabilit în conformitate cu paragraful 1 al art. 3 sau 
obţinut direct sau indirect prin comitere.

q) Termenul bunuri desemnează toate tipurile de averi corporale sau necorporale, 
mobile sau imobile, palpabile sau nepalpabile, cît și actele juridice sau documentele 
care atestă proprietatea asupra acestor averi sau drepturile asupra lor.

r) Expresia substanţă psihotropă desemnează orice substanţă de origine naturală 
sau de sinteză sau orice produs din tabelele I, II, III sau IV ale Convenţiei din 1971 
cu privire la substanţele psihotrope.

s) Termenul secretar general îl desemnează pe Secretarul General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.

t) Expresiile tabelul I și tabelul II desemnează listele de substanţe anexate prezentei 
Convenţii, care vor putea fi  modifi cate din cînd în cînd în conformitate cu art. 12.

u) Expresia stat de tranzit desemnează un stat pe teritoriul căruia sunt deplasate 
substanţele ilicite - stupefi antele, substanţele psihotrope și substanţele înscrise în 
tabelul I și II și care nu reprezintă nici punctul de plecare, nici destinaţia fi nală a 
acestor substanţe.

Articolul 2
Rolul Convenţiei

1. Obiectul prezentei Convenţii îl reprezintă promovarea cooperării între părţi, 
astfel încît ele să poată combate cu mai mare efi cacitate diversele aspecte ale trafi cu-
lui ilicit cu stupefi ante și substanţe psihotrope, care au o amploare internaţională. 
În executarea obligaţiilor lor în termenii Convenţiei, părţile iau măsurile necesare, 
inclusiv măsuri legislative și de reglementare, compatibile cu dispoziţiile fundamen-
tale ale sistemelor respective legislative interne.

2. Părţile își execută obligaţiile care decurg din prezenta Convenţie într-o mani-
eră compatibilă cu principiile egalităţii suverane și integrităţii teritoriale a statelor și 
al neamestecului în afacerile interne ale altor state.
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3. Părţile se abţin să-și exercite, una pe teritoriul celeilalte părţi, competenţa sau 
funcţiile care sunt exclusiv rezervate autorităţilor celeilalte părţi prin dreptul său intern.

Articolul 3
Infracţiuni şi sancţiuni

1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a stabili caracterul de infrac-
ţiuni penale, în conformitate cu dreptul său intern, atunci cînd actul a fost comis 
intenţionat:

a) i) producţiei, fabricaţiei, extracţiei, preparării, ofertei, punerii în vînzare, distri-
buirii, vînzării, livrării în orice condiţii, expedierii, expedierii în tranzit, transportu-
lui, importului sau exportului oricărui stupefi ant sau oricărei substanţe psihotrope, 
încălcîndu-se dispoziţiile Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961 cum apare ea 
modifi cată sau Convenţiei din 1971;

ii) culturii macului (opiaceu), coca sau plantei de cannabis, în scopul producerii 
de stupefi ante, încălcîndu-se dispoziţiile Convenţiei din 1961 și Convenţiei din 1961 
cum apare ea modifi cată;

iii) deţinerii sau cumpărării oricărui stupefi ant sau substanţe psihotrope, în sco-
pul uneia dintre activităţile enumerate la subalin. (i) de mai sus;

iv) fabricării, transportului sau distribuirii de echipament, materiale sau substan-
ţe înscrise în tabelele I și II despre care cel care se ocupă de aceste activităţi știe că 
trebuie utilizate în/sau pentru cultură, producţia sau fabricarea ilicită de stupefi ante 
sau substanţe psihotrope;

v) organizării, dirijării sau fi nanţării uneia dintre infracţiunile enume-rate la sub-
alin. i, ii, iii sau iv de mai sus.

b) i) conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care se ocupă știe că pro-
vin dintr-una dintre infracţiunile stabilite conform alin. a) din prezentul paragraf sau 
din participarea la comiterea acesteia, în scopul de a disimula sau deghiza originea 
licită a bunurilor menţionate sau ajută orice persoană care este implicată în comiterea 
uneia dintre aceste infracţiuni să scape de consecinţele juridice ale actelor sale.

ii) Disimulării sau ascunderii naturii, originii, dispunerii, mișcării sau proprie-
tăţilor reale ale bunurilor sau drepturilor aferente despre care autorul știe că provin 
dintr-una dintre infracţiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau 
participării la una dintre aceste infracţiuni.

c) sub rezerva principiilor constituţionale și conceptelor fundamentale ale siste-
mului său juridic:

i) Achiziţiei, deţinerii sau utilizării de bunuri, despre care cel care le dobîndește, 
deţine și utilizează știe în momentul în care le primește că provin dintr-una dintre 
infracţiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau în urma participă-
rii la una dintre aceste infracţiuni. 

ii) Deţinerii de echipament, materiale sau substanţe înscrise în tabelul I sau ta-
belul II, despre care cel care le deţine știe că ele sunt sau trebuie să fi e utilizate în/
sau pentru cultura, producerea sau fabricarea ilicită de stupefi ante sau substanţe 
psihotrope.
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iii) Faptei de a incita sau a determina public o persoană prin orice mijloc să comi-
tă una dintre infracţiunile stabilite conform prezentului articol sau să se folosească 
ilicit de stupefi ante sau substanţe psihotrope.

iv) Participării la una dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu articolul 
prezent sau asocierii, înţelegerii, tentativei sau complicităţii prin furnizare de asisten-
ţă, ajutor sau sfaturi în scopul comiterii sale.

2. Sub rezerva principiilor sale constituţionale și conceptelor fundamentale din sis-
temul său juridic, fi ecare parte adoptă măsurile necesare pentru a-i conferi caracterul 
de infracţiune penală în conformitate cu dreptul său intern, atunci cînd actul a fost co-
mis intenţionat, deţinerii și cumpărării de stupefi ante și substanţe psihotrope și culturi 
de stupefi ante destinate consumului personal și încălcării dispoziţiilor Convenţiei din 
1961, Convenţiei din 1961 cum apare ea modifi cată sau Convenţiei din 1971.

3. Cunoașterea, intenţia sau motivaţia necesară cunoscută ca element al uneia 
dintre infracţiunile vizate la paragraful 1 al prezentului articol poate fi  dedusă din 
circumstanţele practice obiective.

4. a) Fiecare parte ia măsuri pentru ca infracţiunile stabilite conform paragrafului 
1 din prezentul articol să primească sancţiuni, ţinîndu-se cont de gravitatea lor, ca: 
închisoarea sau alte pedepse privative de libertate, amenzi și confi scare.

b) Părţile pot prevedea, în calitate de măsuri complementare ale condamnării sau 
sancţiunii penale pronunţate pentru o infracţiune stabilită conform paragrafului 
1 al prezentului articol, ca autorul infracţiunii să fi e supus la măsuri de tratament, 
educaţie, postcură, readaptare sau reintegrare socială.

c) Contrar dispoziţiilor din alineatele precedente, în cazurile de infracţiuni cu ca-
racter minor, părţile pot să prevadă, mai ales în locul unei condamnări sau sancţiuni 
penale, măsuri de educare, de readaptare sau de reintegrare socială cît și, atunci cînd 
autorul infracţiunii este toxicoman, măsuri de tratament și posttratament.

d) Părţile pot prevedea ca măsurile de tratament, educare, posttratament, readap-
tare sau reintegrare socială a autorului infracţiunii fi e să înlocuiască condamnarea 
sau sentinţa pronunţată a făptuitorului unei infracţiuni stabilite conform dispoziţii-
lor paragrafului 2 al prezentului articol, fi e să le fi e adăugate la acestea.

5. Părţile procedează astfel ca tribunalele lor și alte autorităţi competente să poată 
ţine cont de circumstanţele factice care conferă o gravitate particulară infracţiunilor 
stabilite în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, cu cele de mai jos:

a) participarea la comiterea unei infracţiuni a unei organizaţii de răufăcători că-
reia îi aparţine autorul infracţiunii;

b) participarea autorului infracţiunii la alte activităţi criminale organizate 
intenţionat;

c) participarea autorului infracţiunii la alte activităţi ilegale facilitate de către 
comiterea infracţiunii; 

d) folosirea violenţei sau a armelor de către autorul infracţiunii;
e) fapul că autorul infracţiunii deţine o funcţie publică și că infracţiunea este 

legată de această funcţie;
f) victimizarea sau folosirea minorilor;
g) faptul că infracţiunea a fost comisă într-un stabiliment penitenciar, într-o in-
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stituţie de învăţămînt, într-un centru de asistenţă socială sau în vecinătatea lor ime-
diată sau în alte locuri în care școlarii și studenţii sunt ocupaţi în cadrul unei acţiuni 
educative, sportive sau sociale;

h) în măsura în care dreptul intern al unei părţi o permite, condamnările anteri-
oare, în special pentru infracţiuni analoage comise în ţară sau străinătate.

6. Părţile se vor strădui să facă astfel încît orice putere judiciară discreţionară 
conferită prin dreptul lor intern și aff erent urmăririlor judiciare, angajate împotriva 
unor persoane pentru infracţiuni stabilite în conformitate cu prezentul articol, să 
fi e exercitată în așa fel încît să se optimizeze efi cacitatea măsurilor de depistare și 
represiune în ceea ce privește infracţiunile în cauză, ţinîndu-se cont de necesitatea 
de a exercita un efect disuasiv în ceea ce privește comiterea lor.

7. Părţile se asigură că tribunalele lor sau alte autorităţi competente iau în consi-
deraţie gravitatea infracţiunilor enumerate la paragraful 1 al prezentului articol și 
circumstanţele vizate la paragraful 5 al prezentului articol atunci cînd ele au în vede-
re eventualitatea unei eliberări anticipate sau condiţionate a persoanelor recunoscute 
vinovate de aceste infracţiuni.

8. Atunci cînd este cazul, fi ecare parte poate determina în cadrul dreptului său 
intern o perioadă de prescriere prelungită, în cursul căreia pot fi  începute urmăririle 
pentru una dintre infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al prezentului arti-
col. Această perioadă va fi  mai lungă atunci cînd autorul presupus al infracţiunii s-a 
sustras justiţiei.

9. Fiecare parte, conform sistemului său juridic, ia măsurile pe care le consideră 
necesare pentru ca orice persoană acuzată sau recunoscută ca fi ind vinovată de o 
infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol și care se afl ă pe 
teritoriul ei, să asiste la desfășurarea procedurii penale necesare.

10. În scopul cooperării dintre părţi, în virtutea prezentei Convenţii și în special 
al cooperării conform art. 5, 6, 7 și 9, infracţiunile stabilite în conformitate cu pre-
zentul articol nu sunt considerate infracţiuni fi scale sau politice, nici considerate ca 
avînd motive politice, fără a prejudicia limitele constituţionale și legislaţia funda-
mentală a părţilor.

11. Nici una dintre dispoziţiile prezentului articol nu lezează principiul conform 
căruia defi nirea infracţiunilor vizate și mijloacelor juridice de apărare respective de-
curg în exclusivitate din dreptul intern al fi ecărei părţi și conform căruia infracţiu-
nile menţionate sunt urmărite și pedepsite conform acestui drept.

Articolul 4
Competenţa

Fiecare parte:
a) Adoptă măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale în ceea ce privește 

infracţiunile și pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cînd:
i) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său;
ii) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave sub pavilionul acesteia sau unei 

aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul în care a fost comisă 
infracţiunea;
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b) Poate adopta măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa în ceea ce pri-
vește infracţiunile pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cînd:

i) infracţiunea a fost comisă de către unul dintre cetăţenii săi sau o persoană care 
are reședinţa pe teritoriul său;

ii) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave împotriva căreia această parte a 
fost autorizată să ia măsurile necesare în virtutea art. 17, sub rezerva ca această com-
petenţă să nu fi e exercitată decît pe baza acordurilor sau angajamentelor prevăzute la 
paragrafele 4 și 9 ale articolului menţionat;

iii) infracţiunea este una dintre cele stabilite conform alin. C (iv) al paragrafului 1 
al art. 3 și a fost făptuită în afara teritoriului său, în scopul făptuirii pe teritoriul său 
a uneia dintre infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3;

2. Fiecare parte:
a) Adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa în ceea 

ce privește infracţiunile pe care ea le-a stability conform paragrafului 1 al art. 3, 
atunci cînd presupusul autor al infracţiunii se afl ă pe teritoriul său și nu îl extrădează 
pe teritoriul unei alte părţi pe motivul:

i) că infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său, la bordul unei nave sub pavilionul 
său sau al unei aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul în care 
a fost comisă infracţiunea, sau ii). Că infracţiunea a fost comisă de către unul dintre 
cetăţenii săi.

b) Poate, deasemenea, adopta măsurile pentru a stabili competenţa sa în ceea ce 
privește infracţiunile pe care le-a stabilit, conform paragrafului 1 al art. 3, atunci 
cînd autorul presupus al infracţiunii se afl ă pe teritoriul său și nu îl extrădează spre 
teritoriul altei părţi.

3. Prezenta Convenţie nu exclude exercitarea vreunei competenţe în materie pe-
nală, stabilită de către o parte în conformitate cu dreptul său intern.

Articolul 5
Confi scarea

1. Fiecare parte adoptă măsurile care sunt necesare pentru a permite confi scarea:
a) Produselor dobîndite din infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 

1 al art. 3 sau bunurilor a căror valoare corespunde celei a produselor menţionate.
b) Stupefi antelor, substanţelor psihotrope, materialelor și echipamentelor sau altor 

instrumente utilizate sau destinate să fi e utilizate în diverse modalităţi, chiar dacă 
este vorba de infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3.

2. Fiecare parte adoptă măsurile care sunt necesare pentru a permite autorităţilor 
competente să identifi ce, să detecteze și să îngheţe sau să pună poprire asupra produ-
selor, bunurilor, instrumentelor sau tuturor celorlalte lucruri vizate la paragraful 1 al 
prezentului articol, în scopul unei eventuale confi scări.

3. Pentru a putea aplica măsurile prevăzute în prezentul articol, fi ecare parte con-
fi rmă dreptul tribunalelor sale sau altor autorităţi competente să ordone producerea 
sau poprirea documentelor bancare, fi nanciare sau comerciale. Părţile nu pot invoca 
secretul bancar pentru a refuza să aplice dispoziţiile prezentului paragraf.

4. a) Atunci cînd se efectuează o cerere în virtutea prezentului articol de către 
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o altă parte care are competenţa pentru aducerea la cunoștinţă a unei infracţiuni 
stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3, partea pe teritoriul căreia sunt 
situate produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la paragraful 
1 al prezentului articol:

i) transmite cererea autorităţilor competente, în scopul de a face să se pronunţe o 
decizie de confi scare și, dacă intervine această decizie, determină executarea ei, sau

ii) transmite autorităţilor competente, pentru ca aceasta să fi e executată în limitele 
solicitării, decizia de confi scare luată de către partea primitoare conform paragrafu-
lui 1 al prezentului articol, pentru tot ce reprezintă produse, bunuri, instrumente sau 
orice alte lucruri vizate la paragraful 1, situate pe teritoriul părţii solicitate.

b) Atunci cînd se efectuează o cerere în virtutea prezentului articol de către o 
altă parte care are competenţă pentru cunoașterea unei infracţiuni stabilite conform 
paragrafului 1 al art. 3, partea solicitată ia măsuri pentru a identifi ca, detecta și 
îngheţa sau popri produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la 
paragraful 1 al prezentului articol, în scopul confi scării eventuale, ordonate fi e de 
către partea primitoare, fi e ca urmare a unei cereri formulate, în virtutea alin. a) al 
prezentului paragraf, de către partea solicitată.

c) Deciziile sau măsurile prevăzute la alin. a) și b) ale prezentului paragraf sunt 
luate de către partea solicitată conform dreptului său intern și după dispoziţiile drep-
tului menţionat conform regulilor de procedură sau oricărui tratat, acord sau aran-
jament bilateral sau multilateral care o leagă de partea solicitantă.

d) Dispoziţiile paragrafelor 6-19 ale art. 7 se aplică mutatis mutandis. În afară de 
informaţiile vizate la paragraful 10 al art. 7, solicitările făcute conform prezentului 
articol conţin următoarele informaţii:

i) atunci cînd cererea se bazează pe alin. a) i) al prezentului paragraf, o descriere 
a bunurilor de confi scat și o expunere a faptelor pe care se bazează partea solicitantă 
care permite părţii solicitate să admită pronunţarea unei decizii de confi scare în 
cadrul dreptului său intern;

ii) atunci cînd solicitarea decurge din alin. a) ii), o copie legală admisibilă a de-
ciziei de confi scare emise de către partea solicitantă pe care s-a fondat cererea, o 
expunere a faptelor și informaţiilor care indică în ce limite trebuie executată decizia;

iii) atunci cînd cererea decurge din alin. b), o expunere a faptelor pe care se bazea-
ză partea solicitantă și o descriere a măsurilor cerute.

e) Fiecare parte comunică Secretarului General textul legilor și reglementărilor 
sale care dau efect prezentului paragraf, cît și textul oricărei modifi cări ulterior aduse 
acestor legi și reglementări.

f) Dacă o parte decide să subordoneze adoptarea măsurilor vizate la alin. a) și b) 
ale prezentului paragraf la existenţa unui tratat în domeniu, ea consideră prezenta 
Convenţie ca o bază convenţională necesară și sufi cientă.

g) Părţile depun eforturi pentru a încheia tratate, acorduri sau angajamente bi-
laterale și multilaterale în scopul de a întări efi cacitatea cooperării internaţionale.

5. a) Orice parte care confi scă produse sau bunuri, în aplicarea paragrafului 1 sau 
paragrafului 4 ale prezentului articol, dispune de ele conform dreptului său intern și 
procedurilor sale administrative.
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b) Atunci cînd o parte acţionează la cererea unei alte părţi în aplicarea prezentului 
articol, ea poate avea în vedere, în mod special, încheierea unor acorduri care prevăd:

i) vărsarea valorii acestor produse și bunuri sau fondurilor care provin din vînza-
rea lor sau unei părţi substanţiale din valoarea produselor și bunurilor menţionate, 
unor organisme interguvernamentale specializate în lupta împotriva trafi cului ilicit 
și abuzului de stupefi ante și substanţe psihotrope;

ii) să împartă cu alte părţi, în mod sistematic sau de la caz la caz, aceste produse 
sau aceste bunuri sau fondurile care provin din vînzarea lor, în conformitate cu 
dreptul său intern, procedurile sale administrative sau acordurile bilaterale sau mul-
tilaterale încheiate în acest sens.

6. a) Dacă aceste produse au fost transformate sau convertite în alte bunuri, aceste 
bunuri pot face obiectul măsurilor vizate de către prezentul articol, în locul acestor 
produse.

b) Dacă pe lîngă bunurile dobîndite în mod legal au fost amestecate și unele pro-
duse, aceste bunuri, sub rezerva dreptului de poprire și îngheţare, pot fi  confi scate la 
concurenţă cu valoarea estimativă a produselor care au fost amestecate.

c) Veniturile și alte avantaje obţnute:
i) din produse;
ii) din bunuri în care aceste produse au fost transformate sau convertite, sau
iii) din bunuri cu care au fost amestecate produsele ce pot, deasemenea, face 

obiectul măsurilor vizate de către prezentul articol în acest mod și în aceeași măsură 
ca și produsele.

7. Fiecare parte poate avea în vedere răsturnarea dovezii de probă în ceea ce pri-
vește originea ilicită a produselor presupuse sau a altor bunuri care pot face obiectul 
unei confi scări, în măsura în care aceasta are loc conform principiilor dreptului său 
intern și naturii procedurii juridice și altor proceduri.

8. Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu poate, în nici un caz, să preju-
dicieze drepturile unor terţe persoane de bună-credinţă.

9. Nici una dintre dispoziţiile prezentului articol nu prejudiciază principiul con-
form căruia măsurile vizate sunt defi nite și executate conform dreptului intern al 
fi ecărei părţi și conform dispoziţiilor dreptului menţionat.

Articolul 6
Extrădarea

1. Prezentul articol se aplică infracţiunilor stabilite de către părţi conform para-
grafului 1 al art. 3.

2. Fiecare dintre infracţiunile la care se aplică prezentul articol este de drept in-
clus în orice tratat de extrădare în vigoare, încheiat între părţi, ca infracţiune a cărui 
autor poate fi  extrădat. Părţile se angajează să includă aceste infracţiuni ca infracţi-
uni al căror autor poate fi  extrădat, în orice tratat de extrădare pe care îl vor încheia.

3. Dacă o parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat primește o 
cerere de extrădare a unei părţi cu care ea nu a încheiat un astfel de tratat, ea poate 
considera prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare pentru infracţiunile la care 
se aplică prezentul articol. Părţile care au nevoie de măsuri legislative amănunţite 
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pentru a putea utiliza prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare vor avea în 
vedere adoptarea unor astfel de măsuri.

4. Părţile care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc între 
ele, pentru infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol, caracterul de infracţiuni 
al căror autor poate fi  extrădat.

5. Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul părţii solicitate 
sau de către tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv motivele pentru care partea 
solicitată poate refuza extrădarea.

6. Atunci cînd examinează solicitările primite în aplicarea prezentului articol, 
partea solicitată poate refuza să facă dreptate dacă autorităţile sale judiciare sau alte 
autorităţi competente au motive serioase să creadă că extrădarea ar ușura exercitarea 
urmărilor sau impunerii unei sancţiuni penale împotriva unei persoane din cauza 
rasei, religiei, naţionalităţii sau opiniilor politice sau ar cauza un prejudiciu pentru 
un motiv oarecare unei persoane afl ate în cauză în urma solicitării.

7. Părţile depun eforturi pentru a accelera procedurile de extrădare și pentru a 
simplifi ca exigenţele în materie de dovezi, în ceea ce privește infracţiunile la care se 
aplică prezentul articol.

8. Sub rezerva dispoziţiilor dreptului său intern și tratatelor de extrădare pe care 
le-a încheiat, partea solicitată poate, la cererea părţii solicitante și dacă ea consideră 
că circumstanţele o justifi că și că este urgent, să pună sub stare de detenţie o persoa-
nă prezentă pe teritoriul său și a cărei extrădare este solicitată sau să ia alte măsuri cu 
privire la asigurarea prezenţei sale pe timpul procedurii de extrădare.

9. Fără a renunţa la exercitarea competenţei penale, stabilite conform dreptului 
său intern, o parte pe teritoriul căreia se afl ă autorul presupus al infracţiunii trebuie:

a) Dacă pentru motivele enunţate la alin. a) al paragrafului 2 al art. 4 aceasta nu 
extrădează pentru o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al alin. 3, cazul va 
fi  supus autorităţilor competente pentru exercitarea acţiunii penale, numai dacă nu 
s-a convenit altfel cu partea solicitantă.

b) Dacă aceasta nu extrădează pentru o asemenea infracţiune și dacă ea și-a stabilit 
competenţa în ceea ce privește această infracţiune conform alin. b) al paragrafului 2 al 
art. 4, cazul va fi  înaintat autorităţilor competente pentru exercitarea acţiunii penale, nu-
mai dacă partea solicitantă nu cere altceva în scopul păstrării competenţei sale legitime.

10. Dacă extrădarea solicitată în scopul exercitării unei pedepse este refuzată, pen-
tru că persoana care reprezintă obiectul acestei cereri este cetăţean al părţii solicitate, 
aceasta, dacă legislaţia i-o permite în conformitate cu prescripţiile acestei legislaţii și 
la cererea părţii solicitante, va avea în vedere să execute ea însăși pedeapsa care a fost 
pronunţată conform legislaţiei părţii solicitante sau restului din această pedeapsă.

11. Părţile se străduiesc să încheie acorduri bilaterale și multilaterale pentru a 
permite extrădarea sau pentru a-i crește efi cacitatea.

12. Părţile pot avea în vedere încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale 
referitoare la unele puncte speciale sau cu character general, cu privire la transferul 
în ţara lor a unor persoane condamnate la pedepse cu închisoarea sau alte pedepse 
cu privaţiune de libertate, datorită infracţiunilor la care se aplică prezentul articol, 
pentru ca acestea să-și poată executa restul de pedeapsă.
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Articolul 7
Asistenţa judiciară

1. Părţile își acordă mutual, conform prezentului articol, asistenţă judiciară pe 
scară largă pentru toate anchetele, urmăririle penale și procedurile juridice cu privire 
la infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3.

2. Asistenţa judiciară care se acordă în aplicarea prezentului articol poate fi  solici-
tată în următoarele scopuri:

a) strîngerea mărturiilor și depoziţiilor;
b) notifi carea actelor judiciare;
c) efectuarea de percheziţii și popriri;
d) examinarea obiectelor și vizitarea locurilor;
e) furnizarea de informaţii și de probe de culpabilitate;
f) furnizarea de originale sau copii certifi cate conforme de documente și dosare 

pertinente, inclusiv extrase bancare, documente contabile, dosare de societăţi și do-
cumente comerciale;

g) identifi carea sau detectarea produselor, bunurilor, instrumentelor sau altor lu-
cruri în scopul strîngerii probelor.

3. Părţile pot să-și acorde una alteia orice altă formă de asistenţă judiciară autori-
zată de către dreptul intern al părţii solicitate.

4. La cerere, părţile facilitează sau încurajează, într-o măsură compatibilă cu legis-
laţia lor și practica lor internă, prezentarea sau punerea la dispoziţie a unor persoane, 
inclusiv deţinuţi care acceptă să-și aducă concursul la anchetă sau să participe la 
procedură.

5. Părţile nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenţa judiciară prevă-
zută în prezentul articol.

6. Dispoziţiile prezentului articol nu afectează, în nici un fel, obligaţiile care de-
curg din orice alt tratat bilateral sau multilateral care determină sau trebuie să deter-
mine, în totalitate sau parţial, asistenţa judiciară în materie penală.

7. Paragrafele 8-19 ale prezentului articol sunt aplicabile solicitărilor făcute con-
form prezentului articol dacă părţile în chestiune nu sunt legate printr-un tratat de 
asistenţă judiciară. Dacă aceste părţi sunt legate printr-un asemenea tratat, dispozi-
ţiile corespunzătoare ale acestui tratat sunt aplicabile numai dacă părţile nu convin 
să aplice în locul lor dispoziţiile paragrafelor 8-19 ale prezentului articol.

8. Părţile desemnează o autoritate sau, dacă este nevoie, autorităţile care au res-
ponsabilitatea și dreptul de a răspunde la solicitările de asistenţă judiciară sau de a 
le transmite autorităţilor competente pentru executare. Autoritatea sau autorităţile 
desemnate în acest scop vor fi  notifi cate Secretarului General. Transmiterea soli-
citărilor de asistenţă judiciară și a oricăror comunicări cu privire la aceasta se face 
între autorităţile desemnate de către părţi; prezenta dispoziţie se înţelege sub rezerva 
dreptului fi ecărei părţi de a cere ca aceste solicitări și comunicări să-i fi e adresate pe 
cale diplomatică, iar cazurile urgente, dacă părţile cad de acord, prin intermediul 
OIPC (Interpol), dacă acest lucru este posibil.

9. Cererile sunt adresate, în scris, într-o limbă acceptabilă pentru partea soli-
citată. În cazul în care limbile sunt acceptate de fi ecare parte, ele sunt notifi cate 
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Secretarului General. În caz de urgenţă și dacă părţile cad de acord, cererile pot fi  
făcute pe cale orală, dar trebuie confi rmate imediat prin scris.

10. Cererile pentru asistenţă judiciară trebuie să conţină informaţiile următoare:
a) desemnarea autorităţilor de unde provine cererea;
b) obiectul și natura anchetelor, urmăririlor penale sau procedurii judiciare la care 

se referă cererea și numele și funcţiile autorităţilor care se ocupă de aceasta;
c) un rezumat al faptelor pertinente, cu excepţia cererilor adresate în scopul noti-

fi cării actelor judiciare;
d) o descriere a asistenţei solicitate și descrierea amănunţită a oricărei proceduri 

specifi ce pe care partea solicitantă ar dori să o vadă aplicată;
e) Dacă este posibil, identitatea, adresa și naţionalitatea oricărei persoane vizate;
f) scopul în care mărturia, informaţiile și măsurile sunt solicitate.
11. Partea solicitată poate cere o completare de informaţii atunci cînd acest lucru 

i se pare necesar pentru a executa cererea conform legislaţiei sale sau cînd acest lucru 
poate ușura executarea cererii.

12. Orice cerere este executată conform legislaţiei părţii solicitate și, în măsura în 
care acest lucru nu contravine legislaţiei menţionate și, cînd este posibil, în confor-
mitate cu procedurile specifi cate în cerere.

13. Partea solicitantă nu comunică și nici nu utilizează informaţiile sau mărturiile 
furnizate de către partea solicitată pentru anchete, urmăriri penale sau proceduri judi-
ciare, altele decît cele vizate în cerere, fără consimţămîntul prealabil al părţii solicitate.

14. Partea solicitantă poate să ceară ca partea solicitată să păstreze secretul asupra 
cererii și conţinutului său numai în măsura necesară pentru a-i da urmare. Dacă 
partea solicitată nu poate satisface această exigenţă, ea va informa imediat partea 
solicitantă.

15. Asistenţa judiciară poate fi  refuzată:
a) Dacă cererea nu a fost făcută conform dispoziţiilor prezentului articol;
b) dacă partea solicitată consideră că executarea cererii poate leza suveranitatea, 

securitatea, ordinea publică sau alte interese esenţiale ale sale;
c) în cazul în care legislaţia părţii solicitate ar interzice autorităţilor sale să ia mă-

surile necesare, dacă a fost vorba de o infracţiune similară care a reprezentat obiectul 
unei anchete, urmăririi penale sau unei proceduri judiciare în cadrul propriei sale 
competenţe;

d) în cazul în care acceptarea cererii este contrară sistemului juridic al părţii soli-
citate, cu privire la asistenţa judiciară.

16. Orice refuz de acordare a asistenţei judiciare trebuie motivat.
17. Asistenţa judiciară poate fi  amînată de către partea solicitată pe motiv că ar 

împiedica o anchetă, urmăririle penale sau o procedură judiciară în curs. În astfel de 
cazuri, partea solicitată consultă partea solicitantă în scopul de a determina dacă acest 
ajutor mai poate fi  furnizat în condiţiile considerate necesare de către partea solicitată.

18. Un martor, un expert sau orice altă persoană care consimte să depună măr-
turie în cursul unei proceduri sau să colaboreze la o anchetă, la urmăriri penale sau 
proceduri judiciare pe teritoriul părţii solicitante nu va fi  nici urmărit, nici deţinut, 
nici pedepsit, nici supus vreunei restricţii a libertăţii personale pe acest teritoriu 
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pentru alte omisiuni sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părţii 
solicitate. Această imunitate va înceta atunci cînd martorul, expertul sau persoana 
menţionată, care a avut posibilitatea de a părăsi teritoriul pentru o perioadă de 15 
zile consecutiv sau pentru orice altă perioadă convenită de către părţi, socotind de 
la data la care ei au fost ofi cial informaţi că prezenţa lor nu mai era necesară pentru 
autorităţile judiciare, au rămas, cu toate acestea, din proprie voinţă sau după ce l-au 
părăsit, au revenit din proprie dorinţă.

19. Cheltuielile obișnuite făcute pentru executarea unei cereri sunt suportate de 
partea solicitată, numai dacă nu s-a convenit altfel între părţile implicate. Atunci 
cînd se fac cheltuieli importante sau extraordinare sau cînd se relevă a fi  necesare 
ulterior pentru a executa cererea, părţile se vor consulta pentru a fi xa condiţiile con-
form cărora cererea va fi  executată, cît și modul în care vor fi  asumate cheltuielile. 

20. Părţile iau în consideraţie, în unele cazuri, posibilitatea de a încheia acorduri 
sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor dispoziţiilor 
prezentului articol, le conferă un efect practic sau le întăresc.

Articolul 8
Transferul procedurilor represive

Părţile vor lua în considerare posibilitatea de a-și transfera procedurile represive 
relativ la infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3, în cazurile 
în care acest transfer este necesar în interesul unei bune administrări a justiţiei.

Articolul 9
Alte forme de cooperare şi formare

1. Părţile vor coopera strîns, conform sistemelor juridice și administrative respec-
tive, cu scopul de a întări efi cacitatea acţiunii de detectare și represie vizînd să pună 
capăt comiterii de infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. În special, 
pe baza acordurilor sau aranjamentelor bilaterale sau multilaterale:

a) Ele stabilesc și menţin canale de comunicare între organismele și serviciile na-
ţionale competente, în scopul de a facilita schimbul sigur și rapid de informaţii 
cu privire la toate aspectele infracţionale stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, 
inclusiv, dacă părţile interesate consideră necesar, legăturile acestui trafi c cu alte 
activităţi delictuale.

b) Părţile cooperează între ele, atunci cînd este vorba de infracţiuni stabilite con-
form paragrafului 1 al art. 3, și avînd un caracter internaţional, conducînd anchetele 
care se referă la:

i) identitatea, locul în care se găsesc și activităţile pe care le exercită persoanele 
suspectate pentru infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3;

ii) mișcarea produselor și bunurilor provenite din comiterea infracţiunilor 
menţionate;

iii) mișcarea stupefi antelor, substanţelor psihotrope, substanţelor înscrise în ta-
belele I și II ale prezentei Convenţii și instrumentele utilizate sau destinate să fi e 
utilizate în comiterea acestor infracţiuni.

c) Atunci cînd este cazul, și dacă acest lucru nu contravene dreptului intern, ele 
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creează, ţinîndu-se cont de necesitatea protejării securităţii persoanelor și operaţiu-
nilor, echipe mixte însărcinate să pună în practică dispoziţiile prezentului paragraf. 
Agenţii oricărei părţi, membrii unor anumite echipe se conformează indicaţiilor 
autorităţilor competente ale părţii pe teritoriul căreia se derulează operaţia. În toate 
aceste cazuri, părţile interesate veghează ca să fi e respectată pe deplin suveranitatea 
părţii pe teritoriul căreia se desfășoară operaţia.

d) Ele furnizează, atunci cînd este cazul, cantităţile necesare de substanţe în sco-
pul efectuării analizei sau anchetei.

e) Ele facilitează o coordonare efi cientă între organismele lor și serviciile compe-
tente și favorizează schimbul de personal și de experţi, inclusiv detașarea agenţilor 
de legătură.

2. În măsura în care acest lucru este necesar, fi ecare parte instituie, dezvoltă sau 
ameliorează programele de formare specifi ce în folosul membrilor și serviciilor sale 
de detectare și reprimare și altui personal, inclusiv agenţilor de vamă, însărcinaţi cu 
reprimarea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste programe 
vor trebui să se refere, mai ales, la următoarele puncte:

a) metodele folosite pentru detectarea și reprimarea infracţiunilor stabilite con-
form paragrafului 1 al art. 3;

b) itinerariile adoptate și tehnicile folosite de către persoanele suspectate de in-
fracţiuni, stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, în special în statele de tranzit și 
măsurile de luptă potrivite;

c) controlul importului și exportului de stupefi ante, substanţe psihotrope și sub-
stanţe înscrise în tabelele I și II;

d) detectarea și controlul mișcării produselor și bunurilor care provin din comi-
terea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 și a stupefi antelor, sub-
stanţelor psihotrope, substanţelor înscrise în tabelele I și II și instrumentelor utilizate 
sau destinate a fi  folosite pentru a comite infracţiunile menţionate;

e) metodele folosite pentru transferarea, disimularea sau deghizarea acestor pro-
duse, bunuri și instrumente;

f) strîngerea probelor;
g) tehnicile de control în zonele libere și porturile libere;
h) tehnicile moderne de detectare și reprimare.
3. Părţile își acordă sprijin pentru a planifi ca și executa programe de formare și 

cercetare care le permit să facă schimb de cunoștinţe specializate în domeniile vizate 
la paragraful 2 al prezentului articol și în acest scop organizează, deasemenea, atunci 
cînd este cazul, conferinţe și seminare regionale și internaţionale pentru a stimula 
cooperarea și a permite examinarea problemelor de interes comun, inclusiv proble-
mele și nevoile specifi ce ale statelor de tranzit.

Articolul 10
Cooperarea internaţională şi asistenţa acordată statelor de tranzit

1. Părţile cooperează, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţionale sau 
regionale competente, în scopul de a ajuta și de a sprijini în măsura posibilă statele 
de tranzit și în special ţările în curs de dezvoltare, care au nevoie de o astfel de asis-
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tenţă și un astfel de sprijin, prin intermediul programelor de cooperare tehnică, care 
vizează să împiedice schimbul și tranzitul ilicit și care se referă la activităţile conexe.

2. Părţile pot întreprinde, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţiona-
le sau regionale competente, să furnizeze un ajutor fi nanciar acestor state de tranzit 
pentru a dezvolta și întări infrastructura necesară efi cacităţii luptei contra trafi cului 
ilicit și prevenirii acestui trafi c.

3. Părţile pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale pentru 
a spori efi cacitatea cooperării internaţionale prevăzute în prezentul articol și pot avea 
în vedere încheierea unor aranjamente fi nanciare în această privinţă.

Articolul 11
Livrări supravegheate

1. Dacă principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit, părţile 
iau măsurile necesare, ţinînd cont de posibilităţile lor, pentru a permite recurgerea 
adecvată la livrări supravegheate pe scară internaţională, pe bază de acorduri sau anga-
jamente pe care ele le-au încheiat, în scopul identifi cării indivizilor implicaţi în infrac-
ţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 și de a începe urmăririle împotriva lor.

2. Decizia de a recurge la livrări supravegheate este luată în fi ecare caz în speţă și 
poate, dacă este cazul, să ţină cont de aranjamente și înţelegeri fi nanciare în ceea ce 
privește exercitarea competenţei lor de către părţile interesate.

3. Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca livrarea să fi e supravegheată pot, 
cu consimţămîntul părţilor interesate, să fi e interceptate și autorizate în continuare 
în trimiterea lor, fi e așa cum sunt, fi e după ce stupefi antele sau substanţele psihotro-
pe au fost sustrase sau au fost înlocuite total sau parţial cu alte produse. 

Articolul 12
Substanţe care sunt folosite în mod frecvent în procesul fabricării 

ilicite de stupefi ante sau substanţe psihotrope
1. Părţile adoptă măsurile pe care le consideră adecvate pentru a împiedica detur-

narea substanţelor înscrise în tabelele I și II, în scopul fabricării ilicite de stupefi ante 
și substanţe psihotrope și cooperează între ele în acest scop.

2. Dacă o parte sau Organul sunt în posesia unor informaţii care după părerea 
lor fac necesară înscrierea unei substanţe în tabelul I sau tabelul II, ele adresează 
Secretarului General o notifi care însoţită de toate informaţiile pertinente pentru 
sprijinirea acestora. Procedura expusă la paragrafele 2-7 ale prezentului articol se 
aplică, de asemenea, atunci cînd o parte sau Organul sunt în posesia unor informaţii 
care justifi că radierea unei substanţe din tabelul I sau tabelul II sau trecerea unei 
substanţe dintr-un tabel în altul.

3. Secretarul General comunică această notifi care și toate informaţiile pe care le 
consideră adecvate părţilor, Comisiei, iar dacă această notifi care provine de la o par-
te, și Organului. Părţile Comunică Secretarului General observaţiile lor cu privire 
la notifi care cît și toate informaţiile complementare de natură să ajute Organul să 
procedeze la o evaluare, iar Comisia să se pronunţe.
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4. Dacă Organul, ţinînd cont de amploarea, importanţa și diversitatea utilizărilor 
ilicite ale substanţei și după ce a examinat dacă ar fi  posibil și ușor de utilizat sub-
stanţele înlocuitoare, atît în scopuri ilicite cît și pentru fabricarea ilicită de stupefi an-
te sau substanţe psihotrope, constată:

a) că substanţa este frecvent utilizată în fabricarea ilicită a unui stupefi ant sau a 
unei substanţe psihotrope; și

b) că fabricarea ilicită a unui stupefi ant sau a unei substanţe psihotrope, prin vo-
lumul și prin amploarea lor creează probleme grave de sănătate publică sau sociale 
justifi cînd astfel o acţiune pe plan internaţional.

El comunică Comisiei o evaluare a substanţei, indicînd, mai ales, efectele proba-
bile ale includerii sale în tabelul I sau tabelul II, atît asupra utilizărilor ilicite cît și 
asupra fabricării ilicite, și dacă este cazul face recomandări cu privire la măsurile de 
control care ar fi  adecvate pentru evaluarea menţionată.

5. Comisia, ţinînd cont de observaţiile prezentate de către părţi și de observaţiile 
și recomandările Organului a căror evaluare va fi  determinată pe plan știinţifi c și 
luînd în mod cuvenit în considerare toţi ceilalţi factori pertinenţi, poate decide, cu o 
majoritate de 2/3 dintre membrii săi, să înscrie o substanţă în tabelul I și tabelul II.

6. Orice decizie luată de către Comisie în virtutea prezentului articol este comu-
nicată de către Secretarul General tuturor statelor și altor untăţi care sunt părţi la 
prezenta Convenţie sau li se conferădreptul să devină, cît și Organului. Ea intră în 
vigoare defi nitive pentru fi ecare parte la 180 de zile după data comunicării sale.

7. a) Deciziile luate de Comisie, în virtutea prezentului articol, sunt supuse con-
siliului pentru revizuire, dacă una dintre părţi prezintă o solicitare în cele 180 de 
zile ce urmează după data notifi cării lor. Cererea trebuie să fi e adresată Secretarului 
General și însoţită de toate informaţiile adecvate care o motivează.

b) Secretarul General comunică copia cererii și informaţiilor adecvate Comisiei, 
Organului și tuturor părţilor, invitîndu-le să-și prezinte observaţiile în termen de 90 
de zile. Toate observaţiile primite sunt comunicate Consiliului.

c) Consiliul poate confi rma sau anula decizia Comisiei. Decizia sa este comunica-
tă tuturor statelor și altor entităţi, care sunt părţi la prezenta Convenţie sau sunt pe 
cale să devină, Comisiei și Organului.

8. a) Sub rezerva caracterului general al dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentu-
lui articol și dispoziţiilor Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961 cum apare ea 
modifi cată și Convenţiei din 1971, părţile iau măsurile pe care le cred de cuviinţă 
pentru a controla pe teritoriul lor fabricarea și distribuirea substanţelor înscrise în 
tabelele I și II;

b) În acest scop, părţile pot:
i) să exercite supravegherea tuturor persoanelor și întreprinderilorcare se ocupă cu 

fabricarea și distribuirea substanţelor menţionate;
ii) să supună unui regim de licenţă localurile și stabilimentele în care poate avea 

loc fabricarea sau distribuirea;
iii) să solicite ca titularii unei licenţe să obţină autorizaţii pentru a se ocupa de 

operaţiile sus-menţionate;
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iv) să împiedice acumularea de către fabricanţi și distribuitori aunor cantităţi din 
substanţele menţionate care să le depășească pe cele care solicită o funcţionare nor-
mală a întreprinderilor și situaţiei pieţei.

9. În ceea ce privește substanţele înscrise în tabelele I și II, fi ecare parte ia măsrile 
următoare:

a) Ea stabilește și menţine un sistem de supraveghere a comerţului internaţional 
cu substanţe incluse în tabelele I și II în scopul de a ușura detectarea operaţiunilor 
suspecte. Aceste sisteme de supraveghere trebuie să fi e puse în funcţiune în strînsă 
cooperare cu fabricanţii, importatorii, vînzătorii en gros și în detaliu care semnalea-
ză autorităţilor competente comenzile și operaţiile suspecte.

b) Ea prevede confi scarea oricărei substanţe înscrise în tabelele I și II dacă există 
sufi ciente dovezi că aceasta este destinată să servească la fabricarea ilicită a unui stu-
pefi ant sau substanţe psihotrope.

c) Ea informează, cît mai rapid posibil, autorităţile și serviciile competente ale păr-
ţilor interesate dacă există motive pentru a crede că o substanţă înscrisă în tabelele I 
și II este importată, exportată sau în tranzit în scopul fabricării ilicite de stupefi ante 
sau substanţe psihotrope, mai ales furnizîndu-le informaţii asupra modalităţilor de 
plată utilizate și toate celelalte elemente esenţiale pe care se bazează convingerea sa.

d) Ea solicită ca trimiterile care fac obiectul importurilor și exporturilor să fi e corect 
marcate și însoţite de documentele necesare. Documente comerciale ca facturi, listă 
de marfă, documente de vamă, de transport și alte documente de expediţie trebuie 
să indice numele substanţelor care fac obiectul importului sau exportului, așa cum 
fi gurează în tabelul I și II, cantitatea importată sau exportată, cît și numele, adresa 
exportatorului, importatorului și, atunci cînd este cunoscută, cea a destinatarului.

e) Ea procedează astfel ca documentele vizate la alin. d) al prezentului paragraf 
să fi e păstrate cel puţin 2 ani și ţinute la dispoziţia autorităţilor competente pentru 
examinare.

10. a) În afara dispoziţiilor paragrafului 9 și la cererea adresată Secretarului 
General de partea interesată, fi ecare parte de pe teritoriul căreia o substanţă înscrisă 
în tabelul I trebuie exportată, supraveghează ca, înaintea exportării, informaţiile de 
mai jos să fi e furnizate de către autorităţile competente, autorităţilor competente din 
ţara importatoare:

i) numele și adresa exportatorului și importatorului și, atunci cînd este cunoscut, 
cel al destinatarului;

ii) desemnarea substanţei așa cum fi gurează în tabelul I;
iii) cantitatea de substanţă exportată;
iv) punctul de intrare și data expedierii prevăzute;
v) toate celelalte informaţii reciproc convenite între părţi. ddas l”la l LD .
b) Orice parte poate să adopte măsuri de control mai stricte sau mai severe decît 

cele prevăzute în paragraful prezent, dacă ea consideră că acest lucru este necesar 
sau de dorit.

11. Atunci cînd una dintre părţi furnizează informaţii celeilalte, conform pa-
ragrafelor 9 și 10 ale prezentului articol, ea poate solicita părţii care le primește să 
păstreze caracterul confi denţial al oricărui secret economic, industrial, comercial sau 
profesional sau procedeu comercial pe care pot să-l conţină.
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12. Fiecare parte furnizează anual Organului, în forma și modalitatea defi nite de 
aceasta și utilizînd formulele care îi vor fi  furnizate, informaţii cu privire la:

a) cantităţile de substanţe înscrise la tabelele I și II care au fost confi scate și dacă 
este cunoscută și originea lor;

b) orice altă substanţă care nu este înscrisă în tabelele I și II dar care a fost identi-
fi cată ca servind la fabricarea ilicită de stupefi ante sau substanţe psihotrope și pe care 
partea o consideră ca sufi cient de importantă pentru a fi  propusă în atenţia Organului;

c) metodele de determinare și fabricare ilicită.
13. Organul întocmește un raport anual către Comisie cu privire la aplicarea pre-

zentului articol, iar Comisia examinează periodic dacă tabelele I și II sunt adecvate 
și competente.

14. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică nici la preparatele farmaceutice, 
nici la alte preparate care conţin substanţele înscrise în tabelul I sau tabelul II și 
compuse astfel încît substanţele menţionate să nu poată fi  utilizate cu ușurinţă, nici 
extrase prin mijloace ușor de aplicat.

Articolul 13
Materiale şi echipamente

Părţile iau măsurile pe care le consideră potrivite pentru a preveni comerţul și 
deturnarea de materiale și echipamente în scopul producerii sau fabricării de stupe-
fi ante și substanţe psihotrope și vor coopera în acest scop.

Articolul 14
Măsuri care vizează eliminarea culturii ilicite de plante din care se extrag 

stupefi ante şi suprimarea cererii ilicite de stupefi ante şi substanţe psihotrope
1. Măsurile luate de către părţi, în virtutea prezentei Convenţii, nu vor fi  mai 

puţin stricte decît dispoziţiile aplicabile eliminării culturii ilicite de plante care con-
ţin stupefi ante și substanţe psihotrope și eliminării cererii ilicite de stupefi ante și 
substanţe psihotrope în termenii dispoziţiei Convenţiei din 1961, a Convenţiei din 
1961 cum apare ea modifi cată și Convenţiei din 1971.

2. Fiecare parte ia măsurile adecvate pentru a împiedica pe teritoriul său cultura 
ilicită de plante care conţin stupefi ante sau substanţe psihotrope ca macul opiaceu, 
arborele de coca și planta de cannabis și pentru ale distruge pe cele care ar fi  cul-
tivate în mod ilicit. Măsurile adoptate trebuie să respecte drepturile fundamentale 
ale omului și să ţină cont de utilizările ilicite tradiţionale – atunci cînd asemenea 
utilizări sunt atestate de istorie - cît și de protecţia mediului.

3. a) Părţile pot coopera pentru a crește efi cienţa eforturilor care vizează să eli-
mine cultura ilicită. Această cooperare poate să comporte mai ales, dacă este cazul, 
sprijinirea unei dezvoltări rurale integrate, care să ducă la culturi de înlocuire viabile 
din punct de vedere economic. Înainte de a aplica asemenea programe de dezvoltare 
rurală va trebui să se ţină cont de factori ca: accesul pe piaţă, resursele disponibile 
și situaţia socio-economică. Părţile pot să cadă de acord cu privire la alte măsuri 
adecvate de cooperare.
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b) Părţile facilitează, de asemenea, schimbul de informaţii cu caracter știinţifi c și 
tehnic cît și executarea lucrărilor de cercetare cu privire la eliminarea culturii ilicite.

c) În situaţia cînd au frontiere comune, părţile vor depune eforturi să coopereze 
cu programe de eliminare a culturii ilicite în zonele de frontieră respective.

4. Părţile adoptă măsurile adecvate pentru suprimarea sau reducerea cererii ilicite 
de stupefi ante și substanţe psihotrope, în scopul reducerii suferinţelor omenești și 
pentru a face să dispară incitaţiile de ordin fi nanciar la trafi cul ilicit. Aceste mă-
suri pot fi , mai ales, fondate pe recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite, in-
stituţiilorspecializate ale Naţiunilor Unite, ca Organizaţia Mondială a Sănătăţii și 
alte organizaţii internaţionale competente și pe schema multidisciplinară completă 
adoptată de către Conferinţa internaţională cu privire la abuzul și trafi cul ilicit de 
droguri ţinută în 1987, în măsura în care aceasta se referă la eforturile organismelor 
guvernamentale și neguvernamentale, cît și la iniţiativa privată în domeniul pre-
venirii, tratamentului și readaptării. Părţile pot încheia acorduri sau aranjamente 
bilaterale sau multilaterale care vizează să suprime sau să reducă cererea ilicită de 
stupefi ante și substanţe psihotrope.

5. Părţile pot lua, de asemenea, măsurile necesare pentru distrugerea rapidă sau 
utilizarea legală de stupefi ante, substanţe psihotrope și substanţe înscrise în tabelele 
I și II care au fost îngheţate sau confi scate și pentru care cantitatea din aceste sub-
stanţe, certifi cate cu forme în regulă, să fi e admisibile ca probă.

Articolul 15
Transportatori comerciali

1. Părţile iau măsurile adecvate pentru a se asigura că mijloacele de transport 
exploatate de către transportorii comerciali nu servesc la comiterea infracţiunilor 
stabilite conform paragrafului 1 al art. 3; aceste măsuri pot cuprinde încheierea unor 
aranjamente speciale cutransportatorii comerciali.

2. Fiecare parte solicită transportatorilor comerciali să ia precauţii rezonabile pentru 
a împiedica ca mijloacele lor de transport să servească la comiterea infracţiunilor sta-
bilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste precauţii pot să se bazeze, mai ales, pe:

a) Dacă transportorul comercial își are stabilimentul său principal pe teritoriul 
acestei părţi:

i) formarea de personal care să fi e capabil să identifi ce trimiterile sau persoanele 
suspecte;

ii) stimularea integrităţii personalului.
b) Dacă transportatorul comercial operează pe teritoriul acestei părţi:
i) depunerea listelor de mărfuri înainte, de fi ecare dată cînd acest lucru este posibil;
ii) folosirea unor sigilii infalsifi cabile și posibile de controlat distinct.
iii) Informarea autorităţilor competente, în cel mai scurt timp posibil, cu privire 

la orice circumstanţă suspectă care poate să fi e legată de comiterea infracţiunilor 
stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3.

3. Fiecare parte veghează ca, la punctele de intrare și ieșire și în alte zone de 
control vamal, transportatorii comerciali și autorităţile competente să coopereze, în 
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scopul împiedicării accesului neautorizat la mijloacele de transport și la încărcătură, 
să aplice măsurile de securitate adecvate.

Articolul 16
Documentele comerciale şi marcajul exporturilor

1. Fiecare parte solicită ca expedierile licite de stupefi ante și substanţe psihotrope 
destinate exportului să fi e însoţite de documentele necesare. În afară de faptul că 
expedierile trebuie să satisfacă prescripţiile în materie de documentaţie, enunţate în 
art. 31 al Convenţiei din 1961, în art. 31 al Convenţiei din 1961 cum apare ea mo-
difi cată și în art. 12 al Convenţiei din 1971, documentele comerciale, ca: facturile, 
listele de mărfuri, documentele vamale, de transport și alte documente de expedi-
ere, trebuie să indice denumirea stupefi antelor și substanţelor psihotrope care fac 
obiectul exporturilor și așa cum fi gurează în tabelele pertinente al Convenţiei din 
1961, Convenţiei din 1961 cum apare modifi cată și Convenţiei din 1971, cantitatea 
exportată, cît și numele și adresa exportatorului, importatorului și, atunci cînd este 
cunoscut, cel al destinatarului.

2. Fiecare parte va impune ca expedierile de stupefi ante și substanţe psihotrope 
destinate exportului să nu fi e marcate incorect.

Articolul 17
Trafi cul ilicit pe mare

1. Părţile cooperează, în măsura posibilă, pentru a pune capăt trafi cului ilicit pe 
mare, în conformitate cu dreptul internaţional maritim.

2. Partea care are motive întemeiate să bănuiască că o navă sub pavilion sau care 
nu abordează nici un pavilion sau nu poartă nici o înmatriculare se ocupă cu trafi cul 
ilicit poate solicita altor părţi să o ajute pentru a pune capăt acestei utilizări. Părţile 
astfel solicitate furnizează această asistenţă în limita mijloacelor de care ele dispun.

3. Partea care are motive întemeiate să bănuiască că o navă care exercită libertatea 
de navigaţie, conform dreptului internaţional, și navigînd sub pavilion sau fi ind 
înmatriculată la o altă parte se ocupă cu trafi cul ilicit, poate să anunţe statul sub pa-
vilionul căruia navighează nava, să solicite confi rmarea înmatriculării și, dacă acest 
lucru se confi rmă, să ceară autorizaţia acestui stat pentru a lua măsurile adecvate cu 
privire la această navă.

4. În conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 sau tratatele în vigoare dintre ele 
sau orice alte acorduri sau aranjamente încheiate între aceste părţi, statul sub pavili-
onul căruia navighează nava poate să autorizeze mai ales statul solicitat:

a) să inspecteze nava;
b) să viziteze nava;
c) dacă sunt descoperite probe ale participării la un trafi c ilicit, trebuie luate mă-

surile adecvate cu privire la navă, persoanele care se găsesc la bord și la încărcătură.
5. Atunci cînd iau o măsură în urma aplicării prezentului articol, părţile intere-

sate ţin cont de necesitatea de a nu leza securitatea vieţii pe mare și cea a navei și 
încărcăturii sale și să nu prejudicieze interesele comerciale și juridice ale statului de 
care depinde pavilionul sau orice alt stat interesat.
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6. Statul sub pavilionul căruia navighează nava poate, în măsura în care este 
compatibil cu obligaţiile sale conform paragrafului 1 al prezentului articol, să sub-
ordoneze autorizaţia sa condiţiilor fi xate de comun acord între ele și statul solicitant, 
mai ales în ceea ce privește responsabilitatea.

7. Fiecare parte va răspunde, fără întîrziere, oricărei solicitări care îi este adresată 
de către o altă parte în scopul de a determina dacă o navă sub pavilionul său este au-
torizată să navigheze și la cererile de autorizare prezentate în aplicarea paragrafului 
3. În momentul în care devine parte la prezenta Convenţie, fi ecare stat desemnează 
autoritatea sau, dacă este cazul, autorităţile care au calitatea de a primi aceste cereri 
și să răspundă la ele. În luna care urmează acestei desemnări, Secretarul General 
notifi că tuturor părţilor autoritatea desemnată de fi ecare dintre ele.

8. Partea care a luat una din măsurile prevăzute în prezentul articol informează, 
fără întîrziere statul sub pavilionul căruia navighează nava cu privire la rezultatele 
acestei măsuri.

9. Părţile vor avea în vedere încheierea de acorduri sau angajamente bilaterale sau 
regionale, în scopul de a da curs dispoziţiilor prezentului articol sau pentru a-i spori 
efi cienţa.

10. Măsurile luate în aplicarea paragrafului 4 nu sunt executate decît de navele de 
război sau aeronavele militare sau alte nave ori aeronave care poartă vizibil o marcă 
exterioară și sunt identifi cabile ca fi ind în serviciul statului.

11. Orice măsură luată pe baza prezentului articol va ţine cont, conform dreptului 
internaţional maritim, de necesitatea de a nu impieta asupra drepturilor și obligaţii-
lor și exercitării competenţei statelor riverane, nici de a leza aceste drepturi, obligaţii 
sau competenţe.

Articolul 18
Zone libere şi porturi libere

1. Părţile vor aplica, pentru a pune capăt trafi cului ilicit de stupefi ante, substanţe 
psihotrope și substanţe înscrise în tabelele I și II în zonele libere și porturile libere, 
măsuri care nu sunt mai puţin stricte decît cele pe care le aplică în alte părţi ale 
teritoriului lor.

2. Părţile vor depune eforturi pentru:
a) a supraveghea mișcarea mărfurilor și persoanelor în porturile libere și zonele 

libere și, în acest scop, vor da permisiunea autorităţilor competente să procedeze 
la vizitarea încărcăturii și navelor care intră și ies, inclusiv navelor de croazieră și 
pescuit, cît și aeronavelor și vehiculelor și, atunci cînd este cazul, să percheziţioneze 
membrii echipajului și pasagerii, cît și bagajul acestora;

b) a stabili și a menţine un sistem care permite decelarea expedierilor suspectate 
de a conţine stupefi ante, substanţe psihotrope sau substanţe înscrise în tabelul I și II, 
care intră sau ies din zonele și porturile libere;

c) a stabili și a menţine sisteme de supraveghere în bazinele și depozitele portuare, 
cît și în aeroporturi și posturile de frontieră, în zonele libere și porturile libere.
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Articolul 19
Utilizarea serviciilor poştale

1. În executarea obligaţiilor care decurg din Convenţiile Uniunii Poștale 
Universale și conform cu principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne, 
părţile iau măsuri pentru a pune capăt utilizării serviciilor poștale în scopul trafi cu-
lui ilicit și cooperează între ele în acest scop.

2. Măsurile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol cuprind mai ales:
a) acţiunea coordonată pentru prevenirea și reprimarea utilizării serviciilor poșta-

le în scopul trafi cului ilicit;
b) adoptarea și elaborarea de către serviciile de detectare și reprimare însărcinate 

cu aceasta a unor tehnici de investigare și control, care trebuie să permită decelarea 
în trimiterile poștale a expedierilor ilicite de stupefi ante, substanţe psihotrope și 
substanţe înscrise în tabelele I și II;

c) măsurile legislative care permit recurgerea la mijloacele adecvate pentru a strîn-
ge probele necesare pentru urmăririle judiciare.

Articolul 20
Informaţii care trebuie furnizate de către părţi

1. Părţile furnizează Comisiei, prin intermediul Secretarului General, informaţii 
cu privire la aplicarea prezentei Convenţii pe teritoriul lor, și în special:

a) textul legilor și reglementărilor promulgate pentru aplicarea prezentei Convenţii;
b) detalii cu privire la trafi cul ilicit, care decurg din competenţa lor și pe care ele le 

consideră importante deoarece aceste cazuri relevă tendinţe noi, indicînd cantităţile 
despre care este vorba, sursele din care provin substanţele sau metodele utilizate de 
către persoanele care se ocupă cu trafi cul ilicit.

2. Părţile furnizează aceste informaţii în modul fi xat de Comisie și la datele pre-
cizate de aceasta.

Articolul 21
Funcţiile Comisiei

Comisia este însărcinată să examineze toate problemele care sereferă la scopurile 
prezentei Convenţii, și în special:

a) pe baza informaţiilor prezentate de către părţi în conformitate cu art. 20, 
Comisia urmărește punerea în aplicare a prezentei Convenţii;

b) Comisia poate face sugestii și recomandări generale, fondate pe examinarea 
informaţiilor obţinute de către părţi;

c) Comisia poate supune în atenţia Organului toate problemele care pot să se 
refere la funcţiile acesteia;

d) Comisia ia măsurile pe care le crede de cuviinţă în ceea ce privește orice pro-
blemă care-i este prezentată de către Organ în aplicarea paragrafului 1 b) al art. 22;

e) Comisia poate, conform procedurilor enunţate în art. 12, să modifi ce tabelele 
I și II;

f) Comisia poate supune în atenţia statelor nepărţi deciziile și recomandările pe 
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care ea le adoptă în virtutea prezentei Convenţii, pentru ca acestea să ia măsurile în 
consecinţă.

Articolul 22
Funcţiile Organului

1. Fără a prejudicia funcţiile ce-i revin Comisiei în baza art. 21 și sub rezer-
va funcţiilor care-i revin Organului și Comisiei, în temeiul Convenţiei din 1961, 
Convenţiei din 1961 cum apare ea modifi cată și Convenţiei din 1971:

a) Dacă după examinarea informaţiilor de care dispune Organul, Secretarul 
General sau Comisia sau a informaţiilor comunicate de către organisme ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organul are motive să creadă că nu corespunde sco-
purilor prezentei Convenţii în domeniile care ţin de competenţa sa, el poate invita 
partea sau părţile să furnizeze toate informaţiile pertinente.

b) În ceea ce privește art. 12, 13 și 16:
i) după ce a acţionat conform alin. a) al prezentului paragraf, Organul poate, dacă 

consideră necesar, să solicite părţii interesate să ia măsurile corectoare care, datorită 
circumstanţelor, par a fi  necesare pentru a asigura executarea dispoziţiilor art. 12, 
13 și 16;

ii) înainte de a acţiona conform cu alin. iii) de mai jos, Organul va considera ca 
fi ind confi denţiale comunicările pe care le va schimba cu partea interesată în virtu-
tea alineatelor precedente;

iii) dacă el constată că partea interesată nu a luat măsurile corectoare pe care ea 
a fost invitată să le ia conform alineatului prezent, Organul poate supune în atenţia 
părţilor, consiliului și Comisiei această problemă. Orice raport publicat în virtutea 
prezentului alineat va conţine, deasemenea, avizul părţii interesate dacă aceasta o 
solicită.

2. Părţile vor fi  invitate să se facă reprezentate la ședinţele Organului în cursul 
cărora va trebui examinată chestiunea în care este direct interesat în aplicarea pre-
zentului articol.

3. În cazurile în care o decizie a Organului adoptată în virtutea prezentului articol 
nu este unanimă, trebuie expusă și opinia minorităţii.

4. Deciziile Organului în baza prezentului articol trebuie să fi e luate cu o majori-
tate de 2/3 din numărul total al membrilor Organului.

5. În exercitarea funcţiilor care îi revin în virtutea alin. a) al paragrafului 1 al pre-
zentului articol, Organul va prezenta caracterul confi denţial al tuturor informaţiilor 
pe care le va putea avea.

6. Îndeplinirea tratatelor sau acordurilor încheiate între părţi conform dispoziţii-
lor prezentei Convenţii nu decurge din responsabilitatea care-i revine Organului în 
virtutea prezentului articol.

7. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică diferendelor dintre părţi, depinzînd 
de dispoziţiile art. 32.
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Articolul 23
Rapoartele Organului

1. Organul stabilește un raport anual cu privire la activităţile sale, în care el 
analizează informaţiile de care dispune, raportînd în cazurile în care este necesar 
explicaţiile eventuale care sunt date de către părţi sau care le sunt solicitate și for-
mulînd toate observaţiile și recomandările pe care dorește să le facă. Organul poate 
stabili rapoarte suplimentare, dacă consideră necesar. Rapoartele sunt prezentate 
Consiliului prin intermediul Comisiei, care poate formula toate observaţiile pe care 
le consideră oportune.

2. Rapoartele Organului sunt comunicate părţilor și publicate ulterior de către 
Secretarul General. Părţile trebuie să permită distribuirea lor fără restricţii.

Articolul 24
Aplicarea unor măsuri mai severe decît cele cerute de 

către prezenta Convenţie
Părţile pot adopta măsuri mai stricte sau mai severe decît cele prevăzute de către 

prezenta Convenţie, dacă ele consideră necesar aceasta, pentru a preveni sau elimina 
trafi cul ilicit.

Articolul 25
Nederogarea de la drepturile şi obligaţiile

care decurg din tratatele anterioare
Dispoziţiile prezentei Convenţii nu derogă nici un drept sau obligaţie pe care 

Convenţia din 1961, Convenţia din 1961 cum apare ea modifi cată sau Convenţia 
din 1971 le recunosc sau impun părţilor la prezenta Convenţie.

Articolul 26
Semnarea

Prezenta Convenţie va fi  deschisă, între 20 decembrie 1988 și 20 februarie 1989 
la Ofi ciul Naţiunilor Unite de la Viena și apoi, pînă la 20 decembrie 1989, la sediul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, spre semnare:

a) de către toate statele;
b) de Namibia, reprezentată de Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia;
c) de organizaţiile regionale pentru integrarea economică, care sunt competente 

în materie de negociere, încheiere și aplicare a acordurilor internaţionale relative la 
problemele care fac obiectul prezentei Convenţii; referirile din Convenţia cu privire 
la părţi, state sau servicii naţionale sunt aplicabile acestor organizaţii în limita com-
petenţei lor.
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Articolul 27
Ratifi carea, acceptarea, aprobarea sau actul

de confi rmare ofi cială
1. Prezenta Convenţie este supusă ratifi cării, acceptării sau aprobării Statelor și 

Namibiei, reprezentată de către Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia și unui 
act de confi rmare ofi cială a organizaţiilor regionale de integrare economică, vizate la 
alin. c) al art. 26. Instrumentele de ratifi care, acceptare sau aprobare și instrumente-
le relative la actele de confi rmare ofi cială vor fi  depuse pe lîngă Secretarul General.

2. În instrumentele lor de confi rmare ofi cială, organizaţiile regionale de integra-
re economică vor preciza sfera competenţei lor asupra domeniilor care decurg din 
prezenta Convenţie. Pe de altă parte, aceste organizaţii îl vor informa pe Secretarul 
General cu privire la orice modifi care adusă sferei competenţei lor în domeniile care 
decurg din Convenţie.

Articolul 28
Aderarea

1. Prezenta Convenţie va rămîne deschisă aderării oricărui stat, Namibiei, repre-
zentată de către Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia și organizaţiilor regio-
nale de integrare economică vizate la alin. c) al art. 26. Aderarea se va efectua prin 
depunerea unui instrument de aderare pe lîngă Secretarul General.

2. În instrumentele lor de aderare organizaţiile regionale de integrare economi-
că vor preciza sfera competenţei lor asupra domeniilor care decurg din prezenta 
Convenţie. Pe de altă parte, aceste organizaţii vor informa pe Secretarul General 
de orice modifi care adusă sferei competenţei lor asupra domeniilor care decurg din 
Convenţie.

Articolul 29
Intrarea în vigoare

1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi care va urma datei de depu-
nere pe lîngă Secretarul General a celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care, 
acceptare, aprobare sau aderare de către state sau Namibia, reprezentată de Consiliul 
pentru Namibia.

2. Pentru fi ecare dintre state și pentru Namibia, reprezentată de către Consiliul 
pentru Namibia, care vor ratifi ca, accepta sau aproba prezenta Convenţie sau vor 
adera după depunerea celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care, acceptare, 
aprobare sau aderare, Convenţia va intra în vigoare în a 90-a zi după depunerea 
instrumentului său de ratifi care, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Pentru fi ecare organizaţie regională de integrare economică vizată la alin. c) al 
art. 26 care va depune un instrument relativ la un act de confi rmare ofi cială sau un 
instrument de aderare, Convenţia va intra în vigoare la ultima dată din cele două 
date următoare: a 90-a zi după depunerea menţionată sau data la care Convenţia va 
intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol.
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Articolul 30
Denunţarea

1. Orice parte va putea denunţa prezenta Convenţie, în orice moment, printr-o 
notifi care scrisă adresată Secretarului General.

2. Denunţarea se va aplica pentru partea interesată la un an după data la care va 
fi  primită notifi carea de către Secretarul General.

Articolul 31
Amendamente

1. Orice parte poate propune un amendament la prezenta Convenţie. Textul amen-
damentului menţionat și raţiunile care îl motivează sunt comunicate de către această 
parte Secretarului General, care le transmite altor părţi și se interesează dacă acceptă 
amendamentul propus. Dacă textul unui amendament astfel distribuit nu a fost res-
pins de către nici o parte, în cele 24 de luni care urmează după comunicarea sa, amen-
damentul menţionat este considerat ca fi ind acceptat și intră în vigoare pentru fi ecare 
parte la 90 de zile după ce această parte a depus pe lîngă Secretarul General un do-
cument care exprimă consimţămîntul său de a fi  obligată de către acest amendament.

2. Dacă un amendament a fost respins de către una dintre părţi, Secretarul 
General începe consultările cu părţile și, la cererea majorităţii, aduce această pro-
blemă, cît și orice observaţie prezentată de către părţi, la cunoștinţa Consiliului care 
poate decide reunirea unei conferinţe, conform paragrafului 4 al art. 62 al Cartei 
Naţiunilor Unite. Orice amendament care rezultă în urma unei asemenea conferinţe 
este consemnat într-un protocol. Părţile care consimt să fi e obligate de către acest 
protocol trebuie să-l informeze de urgenţă pe Secretarul General.

Articolul 32
Reglementarea deferendelor

1. Dacă între două sau mai multe părţi apare un diferend cu privire la interpre-
tarea sau aplicarea prezentei Convenţii, părţile se consultă în scopul reglării acestui 
diferend pe calea negocierii, anchetei, medierii, concilierii, arbitrajului sau recurgerii 
la organismele regionale, pe cale judecătorească sau prin alte mijloace pașnice alese 
de către acestea.

2. Orice diferend de această natură care nu poate fi  reglementat prin mijloacele 
prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol este supus, pentru luarea unei decizii, 
Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea oricăruia dintre statele părţi la diferend.

3. Dacă o organizaţie regională de integrare economică, vizată la alin. c) al art. 
26 este parte la un diferend care nu poate fi  reglementat în modul prevăzut de 
paragraful 1 al prezentului articol, ea poate, prin intermediul unui stat membru 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să solicite consiliul să ceară un aviz consultativ 
Curţii Internaţionale de Justiţie în virtutea art. 65 al Statutului Curţii, aviz care va 
fi  considerat ca decisiv.

4. Fiecare stat, în momentul semnării, ratifi cării, acceptării sau aprobării prezen-
tei Convenţii ori aderării, sau fi ecare organizaţie regională de integrare economică, 
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în momentul semnării, depunerii unui act de confi rmare formală sau adeziunii poa-
te declara că nu se consideră obligată prin dispoziţiile paragrafelor 2 și 3 ale prezen-
tului articol.

Celelalte părţi nu sunt obligate, conform dispoziţiilor paragrafelor 2 și 3, faţă de 
partea care a făcut o asemenea declaraţie.

5. Orice parte care a făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 4 al prezentului 
articol poate, în orice moment, să retragă această declaraţie printr-o notifi care adre-
sată Secretarului General.

Articolul 33
Texte autentice

Textele în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză și rusă ale prezentei 
Convenţii au aceeași valoare.

Articolul 34
Depozitarul

Secretarul General este depozitarul prezentei Convenţii.
Pe baza celor de mai sus, subsemnaţii împuterniciţi în cuvenită formă au semnat 

prezenta Convenţie.

Întocmită la Viena, într-un exemplar original, la 20 decembrie 1988.

Anexă

Tabelul I Tabelul II
Acid lisergic Acetonă
Efedrină Acid antranilic
Ergometrină Acid fenilacetic
Ergotamină Anhidridă acetică
1-Fenil-propan-2-onă Eter etilic
Pseudoefedrină Piperidină
Sărurile substanţelor înscrise în prezentul 
tabel în toate cazurile în care existenţa 
acestor săruri este posibilă. 

Sărurile substanţelor înscrise în prezentul 
tabel în toate cazurile în care existenţa 
acestor săruri este posibilă. 
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CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

PREAMBUL 

STATELE PĂRŢI la prezenta Convenţie 
Considerînd că, în conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor 

Unite, recunoașterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane, precum 
și egalitatea și caracterul inalienabil al drepturilor lor sunt fundamentul libertăţii, 
dreptăţii și păcii în lume, 

Avînd în vedere faptul că popoarele Naţiunilor Unite au proclamat din nou în 
Cartă încrederea lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoa-
rea fi inţei umane și sunt hotărîte să promoveze progresul social și să instaureze cele 
mi bune condiţii de viaţă într-o libertate cît mai deplină, 

Recunoscînd că Naţiunile Unite, în declaraţia universală a drepturilor omului și 
în pactele internaţionale privind drepturile omului, au proclamat și au convenit că 
fi ecare este îndreptăţit să se prevaleze de toate drepturile și de toate libertăţile care 
sunt enunţate în acestea, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie publică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naștere 
sau altă situaţie, 

Amintind că, În declaraţia universală a drepturilor omului naţiunile Unite au 
proclamat că toţi copiii au dreptul la ajutor și la asistenţă specială, 

Convinși că familia, unitatea fundamentală a societăţii și mediul natural pentru 
creșterea și bunăstarea tuturor membrilor săi, și, în mod deosebit copilul, trebuie să 
benefi cieze de protecţia și de asistenţa de care are nevoie pentru a putea să joace pe 
deplin rolul său în societate, 

Recunoscînd că pentru deplina și armonioasa dezvoltare a personalităţii sale, co-
pilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste, 
și înţelegere, 

Considerînd că este important de a pregăti pe deplin copilul pentru a avea o via-
ţă individuală în societate și a-l crește în spiritul idealurilor proclamate în Carta 
Naţiunilor Unite și, în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, egalităţiiși 
solidarităţii, 

Avînd în vedere că necesitatea de a acorda o protecţie specială copilului a fost 
enunţată în Declaraţia cu privire la drepturile copilului de la Geneva din 1924 şi 
în Declaraţia drepturilor copilului adoptată de Adunarea generală la 20 noiembrie 
1959 şi că a fost recunoscută în declaraţia universală a drepturilor omului, în Pactul 
internaţional privind drepturile civile şi politice (în articolele 23 şi 24), în pactul 
internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale (în mod deosebit în 
art. 10) şi în statutele şi instrumentele pertinente ale instituţiilor specializate şi ale 
organizaţiilor internaţionale care se preocupă de bunăstarea copilului, 

Avînd în vedere că, aşa cum s-a indicat în Declaraţia drepturilor copilului, copi-
lul, din cauza lipsei sale de maturitate fi zică şi intelectuală, are nevoie de o protecţie 
specială şi de îngrijiri speciale, în principal de o protecţie juridică potrivită, înainte 
şi după naştere, 
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Reamintind dispoziţiile Declaraţiei cu privire la principiile sociale şi juridice apli-
cabile protecţiei şi bunăstării copiilor, cu referire specială la practicile în materie 
de adopţiune şi de plasament familial pe plan naţional şi internaţional, dispoziţiile 
Ansamblului de reguli minime ale Naţiunilor Unite privind administrarea justiţiei 
pentru minori (Regulile de la Beijing) şi dispoziţiile declaraţiei cu privire la protecţia 
femeilor şi copiilor în perioade de urgenţă şi de confl ict armat, 

Recunoscînd că în toate ţările lumii sunt copii care trăiesc în condiţii deosebit de 
difi cile şi că este necesar să se acorde acestor copii o atenţie deosebită, 

Ţinînd în mod corespunzător seama de importanţa tradiţiilor şi valorilor cultura-
le ale fi ecărui popor în protecţia şi dezvoltarea armonioasă a copilului, 

Recunoscînd importanţa cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale copiilor în toate ţările ţi în mod deosebit în ţările în curs de 
dezvoltare, 

AU CONVENIT asupra celor ce urmează: 

Partea I 

Articolul 1 
În sensul prezentei Convenţii, copil este orice fi inţă umană sub vîrsta de 18 ani, 

cu excepţia cazurilor cînd, în baza legilor aplicabile copilului, majoratul este stabilit 
sub această vîrstă. 

Articolul 2 
1. Statele părţi se angajează să respecte drepturile care sunt enunţate în prezenta 

Convenţie şi să le garanteze tuturor copiilor care ţin de jurisdicţia lor, fără nici o 
discriminare, Indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia publică sau 
altă opinie a copilului sau a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea 
lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, de 
naşterea lor sau de altă situaţie. 

2. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare astfel încît copilul să fi e 
efectiv protejat împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţiuni motivate 
de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor săi, ale 
reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale. 

Articolul 3 
1. În toate acţiunile care îi privesc pe copii, fi e că sunt luate de instituţii publice 

sau private de protecţie socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de 
organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fi e luate în considerare 
cu prioritate.

2. Statele părţi se angajează să asigure copilului protecţia şi îngrijirile necesare 
pentru bunăstarea sa, ţinînd cont de drepturile şi obligaţiile părinţilor să, ale tuto-
rilor săi, ale altor persoane legal responsabile pentru el şi vor lua, în acest scop, toate 
măsurile legislative şi administrative corespunzătoare. 
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3. Statele părţi vor veghea ca funcţionarea instituţiilor, serviciilor şi lăcaşelor res-
ponsabile pentru grija sau protecţia copiilor să fi e conformă cu normele fi xate de către 
autorităţile competente, în special în domeniul securităţii şi sănătăţii, în ceea ce priveşte 
numărul şi competenţa personalului lor ca şi în privinţa unui control corespunzător. 

Articolul 4 
Statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi alte-

le care sunt necesare pentru a pune în practică drepturile recunoscute în prezenta 
Convenţie. În cazul drepturilor economice, sociale şi culturale, ele vor lua aceste 
măsuri în limitele maxime ale rezervelor de care dispun şi, dacă este cazul, în cadrul 
cooperării internaţionale. 

Articolul 5 
Statele părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile pe care le au 

părinţii sau, după caz, membrii familiei lărgite sau ai comunităţii, conform cutumei 
locale, tutorii sau alte persoane prin lege responsabile pentru copil, de a-i da acestuia, 
într-un mod care să corespundă dezvoltării capacităţilor acestuia, orientarea şi sfaturile 
corespunzătoare exercitării drepturilor pe care i le recunoaşte prezenta Convenţie. 

Articolul 6 
1. Statele părţi recunosc că orice copil are dreptul inerent la viaţă. 
2. Statele părţi vor asigura în toată măsura posibilului supravieţuirea şi dezvolta-

rea copilului. 

Articolul 7 
1. Copilul este înregistrat imediat după nașterea sa și are, de la această dată, drep-

tul la un nume, dreptul de a dobîndi o cetăţenie, și, în măsura posibilului, dreptul 
de a-și cunoaște părinţii și de a fi  crescut de aceștia. 

2. Statele părţi vor veghea la aplicarea acestor drepturi conform legislaţiei lor 
naţionale și obligaţiilor asumate potrivit instrumentelor internaţionale aplicabile în 
materie, în mod deosebit în cazurile în care, în absenţa acestora, copilul s-ar găsi în 
situaţia de a fi  apatrid. 

Articolul 8 
1. Statele părţi se angajează să respecte dreptul copilului de a-și păstra identitatea, 

inclusiv cetăţenia, numele său și relaţiile familiale, așa cum sunt recunoscute de lege, 
fără amestec ilegal. 

2. Dacă un copil este lipsit, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identităţii 
sale sau de unele din acestea, statele părţi vor acorda asistenţa și protecţia corespun-
zătoare pentru ca identitatea sa să fi e restabilită cît mai repede posibil. 

Articolul 9 
1. Statele părţi vor veghea ca nici un copil să nu fi e separat de părinţii săi împotri-

va voinţei lor, cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente decid, sub rezerva 
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revizuirii judiciare și în conformitate cu legile și procedurile aplicabile, că această 
separare este necesară, în interesul superior al copilului. O decizie în acest sens poate 
să fi e necesară în anumite cazuri particulare, de exemplu, atunci cînd părinţii mal-
tratează sau neglijează copiii sau cînd părinţii trăiesc separat și cînd urmează să ia o 
hotărîre cu privire la locul de reședinţă al copilului. 

2. În toate cazurile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, toate părţile 
interesate trebuie să aibă posibilitatea de a participa la dezbateri și de a-și face recu-
noscute părerile. 

3. Statele părţi vor respecta dreptul copilului separat de cei doi părinţi ai săi sau 
de unul din ei, de a întreţine în mod regulat relaţii personale și contacte directe, cu 
cei doi părinţi ai săi, în afara cazului cînd acest lucru este contrar interesului superior 
al copilului. 

4. Cînd separarea rezultă din orice măsuri luate de către un stat parte, precum ar 
fi  detenţia, închisoarea, exilul, expulzarea sau moartea (înţelegîndu-se moartea indi-
ferent de cauză, survenită în timpul detenţiei), a celor doi părinţi sau a unuia din ei, 
sau a copilului, statul parte dă, la cererea părinţilor, a copilului sau dacă este cazul, 
a unui alt membru al familiei informaţiile esenţiale asupra locului unde se găsesc 
membrul sau membrii familiei, doar dacă divulgarea acestor informaţii nu aduce 
prejudicii bunăstării copilului. Statele părţi vor veghea, de asemenea, ca prezentarea 
unei astfel de cereri să nu antreneze prin ea însăși, consecinţe dăunătoare pentru 
persoana sau persoanele în cauză. 

Articolul 10 
1. În conformitate cu obligaţia ce revine statelor părţi potrivit paragrafului 1 al 

art.9, orice cerere făcută de către copil sau de către părinţii săi în vederea intrării 
într-un stat parte sau părăsirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi  examinată 
de către statele părţi într-un spirit pozitiv, cu umanism și operativitate. Statele părţi 
vor veghea, de asemenea, ca prezentarea unei astfel de cereri să nu antreneze prin ea 
însăși, consecinţe dăunătoare pentru autorii solicitării și membrii familiei lor. 

2. Un copil ai cărui părinţi au reședinţa în state diferite are dreptul de a întreţine, 
în afara unor situaţii excepţionale, relaţii personale și contacte directe regulate cu 
ambii părinţi. În acest scop, și în conformitate cu obligaţia care revine statelor părţi 
rezultînd din art.9, paragraful 1, statele părţi vor respecta drepturile pe care îl au 
copiiiși părinţii săi de a părăsi orice ţară, inclusiv pe a lor, și de a reveni în propria 
ţară. Dreptul de a părăsi orice ţară nu poate fi  limitat decît de restricţiile prevăzute 
de lege și care sunt necesare pentru protecţia securităţii naţionale, a ordinii publice, 
a sănătăţii publice sau a moralităţii sau a drepturilor și libertăţilor altora și care sunt 
compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în prezenta Convenţie. 

Articolul 11 
1. Statele părţi vor lua măsuri pentru a combate transferul ilegal și împiedicarea 

reîntoarcerii copiilor din străinătate. 
2. În acest scop, statele părţi vor favoriza încheierea de acorduri bilaterale și mul-

tilaterale sau aderarea la acordurile existente. 
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Articolul 12 
1. Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernămînt dreptul de a exprima 

liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului fi ind luate 
în considerare avîndu-se în vedere vîrsta sa și gradul său de maturitate. 

2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea de a fi  ascultat în orice 
procedură judiciară sau administrativă care-l privește, fi e direct, fi e printr-un repre-
zentant sau instituţie corespunzătoare, în conformitate cu regulile de procedură din 
legislaţia naţională. 

Articolul 13 
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea 

de a căuta, a primi și a difuza informaţii și idei de orice natură, fără să ţină seama de  
frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică, sau prin oricare alte mijloace, 
la alegerea copilului. 

2. Exercitarea acestui drept poate fi  supusă restricţiilor, dar numai acelora care 
sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare: 

a) pentru respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora, sau 
b) pentru protecţia securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii şi a moralei publice. 

Articolul 14 
1. Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gîndire, de conştiinţă 

şi religie. 
2. Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale 

reprezentanţilor legali ai copilului de a-l orienta pe acesta în exercitarea dreptului 
sus-menţionat de o manieră care să corespundă dezvoltării capacităţilor copilului. 

3. Libertatea de a-şi manifesta religia sa sau convingerile sale nu poate fi  supusă 
decît restricţiilor de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii, a ordinii, 
a sănătăţii şi a moralei publice sau a libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale 
altora. 

Articolul 15 
1. Statele părţi recunosc drepturile copilului la libertate de asociere şi la libertatea 

de reuniune paşnică. 
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi  obiect al nici unui fel de restricţii, al-

tele decît cele impuse în conformitate cu legea şi care sunt necesare într-o societate 
democratică, în interesul securităţii naţionale, al siguranţei sau ordinii publice sau 
pentru a proteja sănătatea sau morala publică sau drepturile şi libertăţile altora. 

Articolul 16 
1. Nici un copil nu va face obiectul ingerinţelor arbitrare sau ilegale în viaţa sa 

personală, familia sa, domiciliul sau corespondenţa sa şi nici al unor atacuri ilegale 
la onoarea şi reputaţia sa. 

2. Copilul are dreptul la protecţia legii contra unor astfel de imixtiuni sa atacuri. 
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Articolul 17 
Statele părţi recunosc importanţa funcţiei îndeplinite de mijloacele de informare 

în masă şi vor veghea astfel încît copilul să aibă acces la informaţii şi materiale pro-
venind din surse naţionale şi internaţionale diverse, cu deosebire de cele care vizează 
promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, precum şi a sănătăţii sale 
fi zice şi mintale. În acest scop, statele părţi: 

a) vor încuraja mijloacele de informare în masă de a difuza informaţii şi materiale 
care prezintă o utilitate socială şi culturală pentru copil şi răspund spiritului art.29; 

b) vor încuraja cooperarea internaţională în producţia, schimbul şi difuzarea de 
astfel de informaţii şi materiale provenind din diferite surse culturale naţionale şi 
internaţionale; 

c) vor încuraja producerea şi difuzarea de cărţi pentru copii; 
d) vor încuraja mijloacele de informare în masă de a ţine seama în mod deosebit 

de nevoile lingvistice ale copilului care aparţine unui grup minoritar sau ale copilu-
lui autohton; 

e)vor încuraja elaborarea de principii directoare corespunzătoare, destinate 
protejării copilului împotriva informaţiilor şi materialelor care dăunează bunăstării 
sale, avînd în vedere prevederile art. 13 şi 18. 

Articolul 18 
1. Statele părţi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului 

potrivit căruia ambii părinţi au răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea 
copilului. Răspunderea pentru creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării sale revine 
în primul rînd părinţilor, sau, după caz, reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să 
se conducă înainte de orice după interesul superior al copilului. 

2. Pentru garantarea şi promovarea drepturilor enunţate în prezenta Convenţie, 
statele părţi vor acorda ajutor corespunzător părinţilor şi reprezentanţilor legali ai 
copilului în exercitarea răspunderii care le revine de a creşte copilul şi vor asigura 
dezvoltarea instituţiilor, lăcaşelor şi serviciilor pentru ocrotirea copiilor. 

3. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura copiilor, ai 
căror părinţi muncesc, dreptul de a benefi cia de serviciile şi instituţiile de îngrijire a 
copiilor pentru care ei îndeplinesc condiţiile cerute. 

Articolul 19 
1. Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educati-

ve corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva oricăror forme de violenţă, 
vătămare ori abuz fi zice sau mintale, de abandon sau de neglijare, de rele tratamente 
sau de exploatare, inclusiv abuzul sexual, în timpul cît se afl ă în îngrijirea părinţilor 
sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentanţilor săi legali sau a oricărei 
persoane căreia i-a fost încredinţat. 

2. Asemenea măsuri de protecţie vor cuprinde, în mod corespunzător, proceduri 
efi ciente pentru stabilirea de programe sociale vizînd furnizarea de sprijin necesar 
copilului şi celor cărora le-a fost încredinţat, precum şi pentru alte forme de preve-
nire, identifi care, raportare, retrimitere, anchetare, tratare şi urmărire a cazurilor 



336

de rele tratamente aplicate copilului descrise mai sus, şi vor cuprinde, şi, în, mod 
corespunzător proceduri de intervenţie judiciară. 

Articolul 20 
1. Orice copil care este, temporar sau defi nitiv, lipsit de mediul său familial, sau 

care, în propriul său interes, nu poate fi  lăsat în acest mediu, are dreptul la protecţie 
şi ajutor special din partea statului. 

2.Statele părţi vor prevedea pentru acest copil o ocrotire alternativă în conformi-
tate cu legislaţia lor naţională. 

3. O astfel de ocrotire poate include, între altele, plasarea într-o familie, “Kafala” 
din legea islamică, adopţiunea sau, dacă e necesar, plasarea în instituţii adecvate 
îngrijirii copiilor. În alegerea uneia din aceste soluţii este necesar să se ţină seama în 
mod corespunzător de necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului, 
ca şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică. 

Articolul 21 
Statele părţi care recunosc şi/sau permit sistemul adopţiunii se vor asigura că in-

teresul superior al copilului este raţiunea primordială în materie şi: 
a) vor asigura ca adopţiunea unui copil să nu fi e încuviinţată decît de autorităţile 

competente, care verifi că, conform legilor şi procedurilor aplicabile şi pe baza tutu-
ror informaţiilor pertinente şi viabile, că adopţiunea poate să aibă loc avînd în vedere 
situaţia copilului în raport cu părinţii săi, rudele şi reprezentanţii legali şi, dacă este 
cazul, că persoanele interesate şi-au dat consimţămîntul la adopţiune în cunoştinţă 
de cauză pe baza unei consultări necesare; 

b) Vor recunoaşte că adopţiunea în străinătate poate fi  considerată ca un alt mi-
jloc de a asigura îngrijirea necesară copilului, dacă acesta nu poate fi  îngrijit în mod 
corespunzător în ţara sa de origine; 

c) vor asigura ca, în cazul adopţiunii în străinătate, copilul să benefi cieze de 
garanţiile şi normele echivalente cu cele existente în cazul unei adopţiuni naţionale; 

d) vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura ca, în cazul adopţiunii 
în străinătate, încredinţarea copilului să nu conducă la un profi t material necuvenit 
persoanelor implicate în aceasta; 

e) vor promova, după caz, obiectivele prezentului articol, încheind aranjamente 
şi acorduri bilaterale sau multilaterale şi se vor strădui, în acest cadru, să asigure ca 
încredinţarea copilului în străinătate să fi e efectuată de către autorităţile sau organele 
competente. 

Articolul 22 
1. Statele părţi vor lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura ca un copil care 

caută să obţină statutul de refugiat sau care este considerat refugiat în virtutea regu-
lilor şi procedurilor de drept internaţional sau naţional aplicabile, fi e că este singur 
sau însoţit de mamă şi tată sau de orice altă persoană, să benefi cieze de protecţie şi 
asistenţă umanitară corespunzătoare pentru a-i permite să se bucure de drepturile pe 
care i le recunosc prezenta Convenţie şi celelalte instrumente internaţionale relative 
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la drepturile omului sau cu caracter umanitar la care statele respective sunt părţi. 
2. În acest scop, statele părţi vor prevedea, aşa cum ele consideră potrivit, coope-

rarea în toate eforturile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organizaţii inter-
guvernamentale sau nonguvernamentale competente care colaborează cu Naţiunile 
Unite pentru a proteja şi ajuta un astfel de copil şi a descoperi părinţii sau alţi mem-
bri ai familiei oricărui copil refugiat în vederea obţinerii informaţiilor necesare pen-
tru reunifi carea familiei sale. În cazurile în care nici un părinte şi nici un alt membru 
al familiei nu poate fi  găsit, copilului i se va acorda aceeaşi protecţie ca oricărui alt 
copil care este permanent sau temporar lipsit de mediul său familial, indiferent pen-
tru ce motiv, în conformitate cu prezenta Convenţie. 

Articolul 23 
1. Statele părţi recunosc că un copil handicapat mintal sau fi zic trebuie să se bu-

cure de o viaţă plină şi decentă în condiţii care să-i garanteze demnitatea, să promo-
veze autonomia şi să-i faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii. 

2. Statele părţi recunosc dreptul copilului handicapat de a benefi cia de îngrijiri 
speciale şi vor încuraja şi asigura, în măsura resurselor disponibile, pentru copi-
lul care posedă defi cienţele prevăzute şi pentru cei care îl au în grijă, extinderea 
asistenţei pentru care se face cererea, asistenţă adecvată condiţiei copilului şi situaţiei 
părinţilor sau celor care îngrijesc copilul. 

3. Recunoscînd nevoile speciale ale copilului handicapat, asistenţa extinsă con-
form paragrafului 2 va fi  gratuită de fi ecare dată cînd este posibil, ţinînd cont de 
resursele fi nanciare ale părinţilor lui sau ale celor care îl îngrijesc şi va fi  concepută 
astfel încît să asigure ca orice copil handicapat să aibă acces efectiv la educaţie, la 
formare profesională, la servicii de îngrijire a sănătăţii, la servicii de recuperare, la 
pregătire pentru angajare la muncă şi la mijloace de recreere într-o manieră care să 
conducă la o integrare socială şi o dezvoltare individuală cît se poate de complete, 
incluzînd dezvoltarea sa culturală şi spirituală. 

4. În spiritul cooperării internaţionale, statele părţi vor promova schimbul de 
informaţii corespunzătoare în domeniul profi lactic al sănătăţii, tratamentului medi-
cal, psihologic şi funcţional al copiilor handicapaţi, incluzînd difuzarea de informaţii 
privind metode de recuperare, servicii de educare şi formare profesională, ca şi acce-
sul la aceste date, în scopul de a permite statelor părţi să amelioreze capacităţile şu 
competenţele lor şi să lărgească experienţa lor în aceste domenii. În această privinţă 
se va ţine seama în mod deosebit de nevoile ţărilor în curs de dezvoltare. 

Articolul 24 
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de 

sănătate posibilă şi de a benefi cia de serviciile medicale şi de recuperare . 
2. Statele părţi vor urmări realizarea integrală a acestui drept, şi, în mod deosebit, 

vor lua măsurile corespunzătoare pentru: 
a) reducerea mortalităţii infantile; 
b) asigurarea pentru toţi copiii a asistenţei medicale şi îngrijirii necesare de 

sănătate , accentul fi ind pus pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii: 
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c) combaterea maladiilor şi malnutriţiei în cadrul măsurilor primare de ocrotire a 
sănătăţii, prin aplicarea tehnologiei uşor de procurat şi prin furnizarea de alimente 
şi apă potabilă, ţinînd seama de pericolele şi riscurile de poluare a mediului ambiant; 

d) asigurarea de ocrotire corespunzătoare a sănătăţii mamelor în perioadele pre- şi 
postnatală; 

e) asigurarea ca toate grupurile societăţii, în mod deosebit părinţii şi copiii, să fi e 
informate, să aibă acces la educaţie, să fi e sprijinite în folosirea cunoştinţelor de bază 
despre sănătatea şi alimentaţia copilului, avantajele alăptării, igiena şi salubritatea 
mediului ambiant şi prevenirea accidentelor; 

f) aplicarea măsurilor preventive de sănătate şi asistenţă medicală părinţilor, pre-
cum şi a educaţiei şi serviciilor de planifi care familială. 

3. Statele părţi vor lua toate măsurile efi ciente corespunzătoare în vederea abolirii 
practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii copiilor. 

4. Statele părţi se angajează să promoveze şi să încurajeze cooperarea internaţională 
în vederea asigurării progresive şi deplinei realizări a dreptului recunoscut în prezen-
tul articol. În această privinţă se va ţine seama, în mod deosebit, de nevoile ţărilor 
în curs de dezvoltare. 

Articolul 25 
Statele părţi recunosc copilului care a fost plasat de către autoritatea competentă 

pentru a primi îngrijiri, protecţie sau un tratament fi zic sau mintal, dreptul la ve-
rifi care periodică a tratamentului respectiv şi oricăror altor împrejurări legate de 
plasarea sa. 

Articolul 26 
1. Statele părţi vor recunoaşte oricărui copil dreptul de a benefi cia de securitatea 

socială, inclusiv asigurările sociale, şi vor lua măsurile necesare pentru asigurarea 
deplinei realizări a acestui drept în conformitate cu legislaţia lor naţională. 

2. Prestaţiile trebuie să fi e acordate, cînd este cazul, ţinîndu-se seama de resurse 
şi de situaţia copilului şi a persoanelor responsabile de întreţinerea sa, ca şi de orice 
alt element aplicabil la solicitarea prestaţiei oferite pentru copil sau în numele său. 

Articolul 27 
1. Statele părţi recunosc dreptul oricărui copil la un nivel de viaţă adecvat 

dezvoltării sale fi zice, mintale, spirituale, morale şi sociale. 
2. Părinţilor şi oricărei alte persoane care au în grijă un copil, le revine, în primul 

rînd, responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor fi nan-
ciare, condiţiile de viaţă necesare dezvoltării copilului. 

3. Ţinînd seama de condiţiile naţionale şi în limita mijloacelor lor, statele 
părţi vor adopta măsurile corespunzătoare pentru a ajuta părinţii şi alte persoane 
care au în grijă un copil să valorifi ce acest drept şi vor oferi, în caz de nevoie, o 
asistenţă materială şi programe de sprijin , în special în ceea ce priveşte alimentaţia, 
îmbrăcămintea şi locuinţa. 

4. Statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura recuperarea pensiei 
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alimentare a copilului de la părinţii săi sau de la alte persoane care au o răspundere 
fi nanciară faţă de el, indiferent dacă se afl ă pe teritoriul lor sau în străinătate. În 
special, pentru cazurile în care persoana care are o răspundere fi nanciară faţă de un 
copil trăieşte într-un alt stat decît cel al copilului, statele părţi vor promova aderarea 
la acorduri internaţionale sau încheierea de asemenea acorduri, precum şi adoptarea 
altor aranjamente corespunzătoare. 

Articolul 28 
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi în vederea asigurării 

exercitării acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, în special: 
a) vor face învăţămîntul primar obligatoriu și gratuit pentru toţi; 
b) vor încuraja diferite forme de învăţămînt secundar, atît general cît şi profesio-

nal, le vor face deschise şi accesibile oricărui copil şi vor lua măsuri corespunzătoare, 
cum sunt instituirea gratuităţii învăţămîntului şi acordarea unui ajutor fi nanciar în 
caz de nevoie; 

c) vor asigura tuturor accesul la învăţămînt superior în funcţie de capacitatea 
fi ecăruia, prin toate mijloacele adecvate; 

d) vor face deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară 
şi profesională; 

e) vor lua măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea 
ratei de abandonare a şcolii; 

2. Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura aplicarea disci-
plinei şcolare într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fi inţă umană şi în 
conformitate cu prezenta Convenţie. 

3. Statele părţi vor promova şi încuraja cooperarea internaţională în domeniul 
educaţiei, mai ales cu scopul de a contribui la eliminarea ignoranţei şi analfabetis-
mului în lume şi de a facilita accesul la cunoştinţe ştiinţifi ce şi tehnice şi la metodele 
de învăţămînt moderne. În această privinţă se va ţine în special seama de nevoile 
ţărilor în curs de dezvoltare. 

Articolul 29 
1. Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească: 
a) dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi a capacităţilor sale menta-

le şi fi zice, la nivelul potenţialului maxim; 
b) dezvoltarea respectului pentru drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, 

precum şi pentru principiile consacrate în Carta Naţiunilor Unite; 
c) dezvoltarea respectului faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile sale 

culturale, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din 
care poate fi  originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa; 

d) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate 
liberă, în spiritul înţelegerii, păcii. Toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între 
toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase şi persoanele de origine 
autohtonă; 
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e) dezvoltarea respectului faţă de mediul natural; 
2. Nici o dispoziţie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi  interpretată într-

o manieră care ar aduce atingere libertăţii persoanelor fi zice sau juridice de a crea 
şi dirija instituţii de învăţămînt, cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 
1 al prezentului articol să fi e respectate şi ca educaţia dată în aceste instituţii să fi e 
conformă normelor minimale pe care statul le prescrie. 

Articolul 30 
În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice sau persoane 

de origine autohtonă, unui copil care aparţine unei asemenea minorităţi sau este 
autohton nu i se poate nega dreptul de a avea, în comun cu alţi membri ai grupului 
său, propria sa cultură, de a profesa şi de a practica propria sa religie sau de a folosi 
propria sa limbă. 

Articolul 31 
1. Statele recunosc dreptul copilului la odihnă şi la timp liber, la joc şi la activităţi 

recreative proprii vîrstei sale, de a participa în mod liber la viaţa culturală şi artistică. 
2. Statele părţi vor respecta şi vor promova dreptul copilului de a participa în 

mod deplin la viaţa culturală şi artistică şi vor încuraja asigurarea unor posibilităţi 
corespunzătoare şi egale pentru activitatea culturală, artistică, recreativă şi de odihnă. 

Articolul 32 
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi  protejat împotriva exploatării eco-

nomice şi exercitării unei munci ce comportă riscuri sau îi împiedică educaţia sau îi 
dăunează sănătăţii sau dezvoltării sale fi zice, mintale, spirituale, morale sau sociale. 

2. Statele părţi vor lua măsurile legislative, administrative, sociale şi educati-
ve pentru a asigura aplicarea prezentului articol. În acest scop şi ţinînd seama de 
dispoziţiile pertinente ale celorlalte instrumente internaţionale, statele părţi, în mod 
special: 

a) vor prevedea o vîrstă minimă sau vîrste minime de angajare; 
b) vor prevedea o reglementare corespunzătoare a orarelor de lucru şi a condiţiilor 

de muncă; 
c) vor prevedea pedepse sau alte sancţiuni corespunzătoare pentru a asigura apli-

carea efectivă a prezentului articol. 

Articolul 33 
Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv măsuri legislative, admi-

nistrative, sociale şi educative pentru a proteja copiii contra folosirii ilicite a stu-
pefi antelor şi a substanţelor psihotrope, şa cum sunt acestea defi nite de tratatele 
internaţionale pertinente şi pentru a împiedica utilizarea copiilor pentru producţia 
şi trafi cul ilicit al acestor substanţe. 

Articolul 34 
Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare 
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sexuală şi de abuz sexual. În acest scop, statele părţi vor lua în special toate măsurile 
corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi multilateral, pentru a preveni: 

a) incitarea sau constrîngerea unui copil de a fi  implicat într-o activitate sexuală 
ilegală; 

b) exploatarea copiilor în scopul prostituţiei sau al altor practici ilegale; 
c) exploatarea copiilor în scopul producţiei de spectacole sau de materiale cu ca-

racter pornografi c. 

Articolul 35 
Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi 

multilateral, pentru a preveni răpirea, vînzarea şi trafi cul de copii în orice scop şi în 
orice formă. 

Articolul 36 
Statele părţi vor proteja copilul împotriva oricăror alte forme de exploatare 

dăunătoare oricărui aspect al bunăstării lui. 

Articolul 37 
Statele părţi vor asigura ca: 
a) nici un copil să nu fi e supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, 

inumane sau degradante. Pedeapsa capitală sau închisoarea pe viaţă fără posibilita-
tea de a fi  eliberat nu vor fi  pronunţate pentru infracţiunile comise de persoane sub 
vîrsta de optsprezece ani; 

b) nici un copil să nu fi e privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar; 
Arestarea, deţinerea sau întemniţarea unui copil trebuie să fi e conforme cu legea, 

nu vor fi  decît nişte măsuri extreme şi vor fi  cît mai scurte posibil; 
c) orice copil privat de libertate să fi e tratat cu omenie şi cu respectul datorat 

demnităţii persoanei umane şi de o manieră care să ţină seama de nevoile persoane-
lor de vîrsta sa. În special, orice copil privat de libertate va fi  separat de adulţi, afară 
de cazurile cînd se consideră preferabil să nu fi e separat, în interesul superior al co-
pilului şi el va avea dreptul de a menţine contactul cu familia sa prin corespondenţă 
şi prin vizite, în afara unor cazuri excepţionale; 

d) orice copil privat de libertate să aibă dreptul de a avea acces rapid la asistenţă 
juridică sau la altă asistenţă corespunzătoare, precum şi dreptul de a contesta le-
galitatea privării sale de libertate în faţa unui tribunal sau în faţa altei autorităţi 
competente, independente şi imparţiale şi dreptul la o decizie rapidă privind orice 
asemenea acţiune. 

Articolul 38 
1. Statele părţi se angajează să respecte şi să asigure respectarea regulilor dreptu-

lui umanitar internaţional care le sunt aplicabile în caz de orice confl ict armat şi se 
referă la copil. 

2. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a asigura ca persoanele care 
nu au atins vîrsta de 15 ani nu vor participa direct la ostilităţi. 
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3. Statele părţi se vor abţine de a înrola în forţele armate orice persoană care 
nu a atins vîrsta de cincisprezece ani. Atunci cînd încorporează persoane de peste 
cincisprezece ani, dar sub optsprezece ani, statele părţi se vor strădui să înroleze cu 
prioritate pe cei mai în vîrstă. 

4. Conform obligaţiilor care le revine în virtutea dreptului umanitar internaţional 
de a proteja populaţia civilă în caz de confl ict armat, statele părţi vor lua toate 
măsurile posibile astfel încît să asigure protecţia şi îngrijirea copiilor afectaţi de un 
confl ict armat. 

Articolul 39 
Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a promova refacerea 

fi zică şi psihologică şi reintegrarea socială a unui copil victimă: a oricărei forme de 
neglijare, exploatare sau abuz, a torturii sau a oricărei alte forme de pedeapsă sau 
tratament cu cruzime, inumane sau degradante sau a unui confl ict armat. Această 
refacere şi această reintegrare se vor desfăşura în condiţii care favorizează sănătatea, 
respectul de sine şi demnitatea copilului. 

Articolul 40 
1. Statele părţi recunosc oricărui copil bănuit, acuzat sau dovedit că a comis o 

încălcare a legii penale dreptul de a fi  tratat într-un mod corespunzător promovării 
simţului său de demnitate şi al valorii personale, care să întărească respectul său pen-
tru drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale altora şi care să ţină seama de 
vîrsta sa ca şi de necesitatea de a promova reintegrarea sa şi asigurarea unui rol con-
structiv în societate. 

2. În acest scop şi ţinînd seama de dispoziţiile pertinente ale instrumentelor 
internaţionale, statele părţi vor asigura în special

a) ca nici un copil să nu fi e bănuit, acuzat sau declarat vinovat de o încălcare a 
legii penale datorită unei acţiuni sau omisiuni care nu erau interzise de către dreptul 
naţional sau internaţional în momentul comiterii lor; 

b) ca orice copil bănuit sau acuzat de o încălcare a legii penale să aibă cel puţin 
dreptul la garanţiile următoare: 

I) să fi e presupus nevinovat pînă ce vinovăţia va fi  stabilită legal; 
II) să fi e informat prompt și direct de acuzaţiile care i se aduc sau, dacă este ca-

zul prin intermediul părinţilor săi sau al reprezentanţilor legali și să benefi cieze de 
o asistenţă juridică sau de orice altă asistenţă corespunzătoare pentru pregătirea și 
prezentarea apărării sale; 

III) cauza sa să fi e examinată fără întîrziere de către a autoritate sau o instanţă ju-
diciară competentă, independentă și imparţială după o procedură echitabilă conform 
prevederilor legii, în prezenţa asistenţei legale sau a altei asistenţe corespunzătoare și, 
dacă acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorită în 
special vîrstei și situaţiei sale, în prezenţa părinţilor săi sau a reprezentanţilor legali; 

IV) să nu fi e constrîns să depună mărturie sau să mărturisească că este vinovat; să 
interogheze sau să facă să fi e interogaţi martori ai acuzării și să obţină participarea și 
interogarea martorilor în apărare în condiţii de egalitate; 
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V) dacă se dovedește că a încălcat legea penală, să poată face apel cu privire la 
decizie și la orice măsuri luate în consecinţă în faţa unei autorităţi sau a unei instanţe 
judiciare superioare competente, independente și imparţiale, conform legii; 

VI) să fi e asistat în mod gratuit de un interpret dacă nu înţelege sau nu vorbește 
limba utilizată; 

VII) ca statutul său de persoană privată să fi e în mod deplin respectat în toate 
fazele procedurii. 

3. Statele părţi se vor strădui să promoveze adoptarea de legi, de proceduri, crearea 
de autorităţi și instituţii special concepute pentru copiii bănuiţi, acuzaţi sau declaraţi 
că ar fi  comis încălcări ale legii penale și în special: 

a) să stabilească o vîrstă minimă sub care copiii vor fi  consideraţi că nu au capaci-
tatea de a încălca legea penală; 

b) să ia măsuri, de fi ecare dată cînd este potrivit și de dorit, pentru a trata acești 
copii fără a recurge la procedurile judiciare cu condiţia că drepturile omului și ga-
ranţiile legale să fi e respectate în mod deplin. 

4. Va fi  prevăzută o întreagă gamă de dispoziţii cum sunt cele de îngrijire, orien-
tare și supraveghere, îndrumare, probare, plasament familial, programe de educaţie 
generală și profesională și alte alternative pentru îngrijirea instituţionalizată pentru a 
asigura copiilor un tratament corespunzător bunăstării lor și proporţional cu situaţia 
lor și cu infracţiunea. 

Articolul 41 
Nimic din prezenta Convenţie nu va afecta prevederile mai favorabile pentru re-

alizarea drepturilor copilului care pot fi gura: 
a) în legislaţia unui stat parte sau 
b) în dreptul internaţional în vigoare pentru acest stat

PARTEA A II-A 

Articolul 42 
Statele părţi se angajează să facă cunoscute pe larg principiile și prevederile pre-

zentei Convenţii, prin mijloace active și corespunzătoare, adulţilor și copiilor. 

Articolul 43 
1. În vederea examinării progreselor înregistrate de statele părţi în executarea obli-

gaţiilor contractate de ele în virtutea prezentei Convenţii se va institui un Comitet al 
drepturilor copiilor care îndeplinește funcţia care urmează. 

2. Comitetul va cuprinde 10 experţi de o înaltă moralitate și care posedă o 
competenţă recunoscută în domeniul acoperit de prezenta Convenţie. Membrii 
Comitetelor vor fi  aleși de statele părţi din rîndul cetăţenilor lor și acţionează cu 
titlu individual, ţinîndu-se seama de necesitatea asigurării unei repartiţii geografi ce 
echitabile, precum și de principalele sisteme juridice. 

3. Membrii Comitetului vor fi  aleși prin vot secret de pe o listă de persoane desem-
nate de statele părţi. Fiecare stat parte poate desemna un candidat dintre cetăţenii săi. 
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4. Prima alegere a Comitetului va avea loc în termen de maxim șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei Convenţii și apoi la fi ecare doi ani. Cel puţin cu patru 
luni înainte de data fi ecărei alegeri, secretarul general al Organizaţiilor Naţiunilor 
Unite va invita în scris statele părţi să propună candidaţii lor într-un termen de 
două luni. Secretarul general va întocmi apoi o listă alfabetică a persoanelor astfel 
desemnate, indicînd statele părţi care i-au desemnat și o va comunica statelor părţi 
la prezenta Convenţie. 

5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor părţi, convocate de secretarul gene-
ral la sediul Organizaţiilor Naţiunilor Unite. La aceste reuniuni, la care quorumul 
este alcătuit din două treimi din statele părţi, persoanele alese în Comitet vor fi  cele 
care obţin cel mai mare număr de voturi și majoritatea absolută a voturilor reprezen-
tanţilor statelor părţi prezente și votate. 

6. Membrii Comitetului vor fi  aleși pe o perioadă de patru ani. Ei vor fi  realeși 
în cazul în care candidatura lor este prezentată din nou. Mandatul a cinci membri 
aleși la prima alegere va lua sfîrșit după doi ani; imediat după prima alegere numele 
acestor cinci membri vor fi  trase la sorţ de către președintele reuniunii. 

7. Dacă un membru al Comitetului decedează sau demisionează sau declară că, 
pentru orice alt motiv, nu-și mai poate exercita îndatoririle în cadrul Comitetului, 
statul parte care a prezentat candidatura lui va numi un alt expert dintre cetăţenii 
săi pentru a ocupa postul vacant pînă la expirarea mandatului respectiv, sub rezerva 
aprobării de către Comitet. 

8. Comitetul va stabili regulamentul său interior. 
9. Comitetul va alege biroul său pe o perioadă de doi ani. 
10. Reuniunile Comitetului se vor ţine în mod normal la sediul Organizaţiilor 

Naţiunilor Unite sau în orice alt loc corespunzător stabilit de Comitet. Comitetul 
se va reuni în mod normal în fi ecare an. Durata sesiunilor sale va fi  stabilită şi 
modifi cată, dacă este necesar, de reuniunea statelor părţi la prezenta Convenţie, sub 
rezerva aprobării de către Adunarea generală. 

11. Secretarul general al Organizaţiilor Naţiunilor Unite va asigura personal şi servi-
ciile necesare exercitării efective a funcţiilor Comitetului conform prezentei Convenţii. 

12. Cu aprobarea Adunării generale, membrii Comitetului creat conform prezen-
tei Convenţii vor primi indemnizaţii din resursele Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 
condiţiile și modalităţile fi xate de Adunarea generală. 

Articolul 44 
1. Statele părţi se angajează să supună Comitetului, prin intermediul secretarului 

general al Organizaţiei Naţiunilor Unite rapoarte asupra măsurilor pe care le-au 
adoptat și care dau valabilitate drepturilor recunoscute în prezenta Convenţie și asu-
pra progreselor realizate în exercitarea acestor drepturi: 

a) în termen de doi ani începînd de la data intrării în vigoare a Convenţiei pentru 
statele părţi interesate; 

b)în continuare, la fi ecare cinci ani. 
2. Rapoartele întocmite conform prezentului articol vor indica, dacă este cazul, 

factorii şi difi cultăţile care afectează îndeplinirea obligaţiilor conform prezentei 
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Convenţii. Rapoartele vor cuprinde de asemenea informaţii sufi ciente pentru a oferi 
Comitetului o înţelegere cuprinzătoare asupra aplicării Convenţiei în ţara respectivă. 

3. Un stat parte care a prezentat Comitetului un raport iniţial cuprinzător nu este 
obligat să repete, în rapoartele pe care le prezintă după aceea, conform alineatului 
b) din paragraful 1 al prezentului articol, informaţiile de bază comunicate anterior. 

4. Comitetul poate cere statelor părţi informaţii suplimentare importante pentru 
aplicarea Convenţiei. 

5. Comitetul va supune, la fi ecare doi ani, Adunării generale, prin intermediul 
Consiliului Economic şi Social, rapoarte privind activităţile sale. 

6. Statele părţi vor asigura publicului din ţările lor un acces larg la rapoartele lor. 

Articolul 45 
Pentru a promova aplicarea efectivă a Convenţiei şi a încuraja cooperarea 

internaţională în domeniul vizat de Convenţie: 
a) Instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru copii şi alte organe ale 

Naţiunilor Unite vor avea dreptul de a fi  reprezentate la examinarea aplicării acelor 
dispoziţii din prezenta Convenţie care ţin de mandatul lor. Comitetul poate invi-
ta instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru copiii şi alte organisme 
competente pe care le va considera corespunzătoare să ofere consultanţa specializată 
privind aplicarea Convenţiei în domeniile care ţin de mandatele lor. Comitetul poa-
te invita instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru copii şi aşte organe 
ale Naţiunilor Unite să-i prezinte rapoarte asupra aplicării Convenţiei în sectoarele 
care ţin de domeniul lor de activitate; 

b) Comitetul va transmite, dacă apreciază necesar, instituţiilor specializate, 
Fondului Naţiunilor Unite pentru copii şi altor organisme competente orice rapo-
arte ale statelor părţi ce conţin o cerere sau care indică o nevoie de consultanţă sau 
asistenţă tehnică însoţite, dacă este cazul, de observaţiile şi sugestiile Comitetului 
care se referă la această cerere sau indicaţie. 

c) Comitetul poate recomanda Adunării generale să ceară secretarului general să 
dispună efectuarea pentru Comitet a unor studii asupra problemelor specifi ce refe-
ritoare la drepturile copilului. 

d) Comitetul poate face sugestii şi recomandări de ordin general bazate pe 
informaţiile primite în conformitate cu articolele 44 şi 45 din prezenta Convenţie. 

Aceste sugestii şi recomandări de ordin general vor fi  transmise oricărui stat parte 
interesat şi rapoartele Adunării generale, însoţite, dacă este cazul, de comentariile 
statelor părţi. 

Partea a III-a 

Articolul 46 
Prezenta Convenţie va deschisă spre semnare tuturor statelor. 

Articolul 47 
Prezenta Convenţie trebuie să fi e ratifi cată. Instrumentele de ratifi care vor fi  de-

puse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Articolul 48 
Prezenta Convenţie va rămîne deschisă aderării oricărui stat. Instrumentele de 

aderare vor fi  depuse la secretarul general al Organizaţiilor Naţiunilor Unite. 

Articolul 49 
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a treizecea zi după depunerea la secre-

tarul general al Organizaţiilor Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea instrument 
de ratifi care sau adresare. 

2. Pentru fi ecare stat care ratifi că prezenta Convenţie sau care aderă la aceasta 
după depunerea celui de-al douăzecilea instrument de ratifi care sau de aderare, 
Convenţia va intra în vigoare în a treizecea zi care va urma depunerii de către acest 
stat a instrumentului său de ratifi care sau de aderare. 

Articolul 50 
1. Orice stat parte poate să propună un amendament şi să depună textul ace-

stuia la secretarul general al Organizaţiilor Naţiunilor Unite. Secretarul general va 
comunica propunerea de amendament statelor părţi, cerîndu-le să-i facă cunoscut 
dacă sunt favorabile convocării unei conferinţe a statelor părţi în vederea examinării 
propunerii şi a supunerii ei la vot. Dacă, în patru luni după această comunicare, 
cel puţin o treime din state părţi se pronunţă în favoare convocării unei aseme-
nea conferinţe, secretarul general convoacă conferinţa sub auspiciile Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor părţi prezente 
şi votate la conferinţă va fi  supus aprobării Adunării generale. 

2. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra 
în vigoare după ce este de o majoritate de două treimi a statelor părţi. 

3. Atunci cînd un amendament intră în vigoare, acesta are forţă obligatorie pen-
tru statele părţi care l-au acceptat, celelalte state rămînînd legate de dispoziţiile din 
prezenta Convenţie și de toate amendamentele anterioare acceptate de ele. 

Articolul 51 
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va primi și va comunica 

tuturor statelor textul rezervelor care au fost făcute de state în momentul ratifi cării 
sau aderării. 

2. Nici o rezervă incompatibilă cu obiectul şi scopul prezentei Convenţii nu va fi  
permisă. 

3. Rezervele pot fi  retrase în orice moment printr-o notifi care adresată secretaru-
lui general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va informa apoi toate statele părţi 
la Convenţie. O asemenea notifi care va căpăta efect de la data la care este primită de 
secretarul general. 

Articolul 52 
Un stat parte poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notifi care scrisă adresată 

secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea devine efectivă la 
un an de la data la care notifi carea a fost primită de secretarul general. 
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Articolul 53 
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este desemnat ca depozitar al 

prezentei Convenţii. 

Articolul 54 
Originalul prezentei Convenţii, ale cărei texte în arabă, chineză, engleză, franceză, 

rusă şi spaniolă sunt egal autentice, va fi  depus la secretarul general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 

Drept care, plenipotenţiarii subsemnaţi, în mod corespunzător împuterniciţi de 
guvernele respective, au semnat prezenta Convenţie. 

PROTOCOL FACULTATIV CU PRIVIRE LA IMPLICAREA COPIILOR 
ÎN CONFLICTE ARMATE LA CONVENŢIA PRIVIND 

DREPTURILE COPILULUI*

Statele părţi la prezentul Protocol**,
Încurajate de sprijinul larg acordat Convenţiei privind drepturile copilului, care 

denotă o voinţă generală de deschidere pentru promovarea şi protecţia drepturilor 
copilului,

Reafi rmînd că drepturile copilului reclamă o atenţie specială şi lăsînd un apel pen-
tru îmbunătăţirea continuă a situaţiei tuturor copiilor, precum şi pentru dezvoltarea 
şi educarea lor în condiţii de pace şi securitate,

Preocupate de efectele dăunătoare şi larg răspîndite ale confl ictelor armate asupra 
copiilor şi de consecinţele pe termen lung asupra păcii, securităţii şi dezvoltării du-
rabile,

Condamnînd utilizarea ca ţinte a copiilor în confl icte armate şi în atacurile directe 
asupra locurilor protejate de dreptul internaţional, inclusiv asupra celor în care, în 
general, prezenţa copiilor este semnifi cativă, cum ar fi  şcoli şi spitale,

Luînd act de adoptarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de la Roma, în par-
ticular de includerea printre crimele de război a recrutării sau înrolării copiilor sub 
15 ani ori a folosirii lor pentru a se implica activ în confl icte armate internaţionale 
şi neinternaţionale,

Considerînd în consecinţă că, pentru întărirea în continuare a implementării 
drepturilor recunoscute de Convenţia privind drepturile copilului, este nevoie de 
creşterea protecţiei copiilor împotriva oricărei implicări în confl icte armate,

Luînd act că în art. 1 din Convenţia privind drepturile copilului se prevede că 
în sensul acestei Convenţii copilul este defi nit ca orice fi inţă umană sub 18 ani, cu 
excepţia cazurilor în care vîrsta majoratului este atinsă înainte de 18 ani, conform 
legislaţiei aplicabile copilului,

Convinse că adoptarea unui protocol facultativ la Convenţie, care ridică vîrsta 
minimă a unei eventuale înrolări în forţele armate şi a participării la ostilităţi a co-

* Adoptat al New York la 25 mai 2000.
** Semnat de R. Moldova la 8 februarie 2002. Republica Moldova a aderat prin legea nr. 15-XV din 

6 februarie 2004. Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 39 din 5 martie 2004. În vigoare pentru 
Republica Moldova din 5 martie 2004. 
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piilor, va contribui în mod efectiv la implementarea principiului conform căruia 
interesul superior al copilului trebuie să reprezinte o premisă primordială în toate 
deciziile care îl vizează,

Luînd act de faptul că la cea de-a 26-a Conferinţă internaţională a Crucii Roşii 
şi a Semilunii Roşii din luna decembrie 1995 s-a recomandat, inter alia, ca părţile 
într-un confl ict să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica participarea copiilor 
sub 18 ani la ostilităţi,

Salutînd adoptarea în unanimitate în luna iunie 1999 a Convenţiei nr. 182 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la interzicerea celor mai grave forme 
de exploatare a muncii copilului şi la acţiunea imediată pentru eliminarea acestora, 
care interzice, inter alia, recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor pentru folosirea 
în confl icte armate,

Condamnînd cu profundă îngrijorare recrutarea, pregătirea şi folosirea, în interi-
orul şi în afara frontierelor naţionale, a copiilor la ostilităţi de către grupări armate 
distincte de forţele armate ale unui stat şi recunoscînd responsabilitatea celor care 
recrutează, pregătesc şi folosesc copii în acest scop,

Reamintind obligaţia fi ecărei părţi la un confl ict armat de a se conforma preveder-
ile dreptului internaţional umanitar,

Subliniind că prezentul protocol nu aduce atingere scopurilor şi principiilor 
enunţate de Carta Naţiunilor Unite, în special art. 51, şi normelor relevante ale 
dreptului umanitar,

Ţinînd seama de faptul că pacea şi securitatea, bazate pe respectul deplin al scopu-
rilor şi principiilor conţinute în Cartă şi pe respectarea instrumentelor relevante apli-
cabile în domeniul drepturilor omului, sunt indispensabile pentru protecţia totală a 
copilului, în special în timpul confl ictelor armate şi sub ocupaţia străină,

Recunoscînd nevoile speciale ale acelor copii care, datorită situaţiei economice şi 
sociale sau sexului, sunt, în particular, vulnerabili în ceea ce priveşte înrolarea sau 
folosirea lor în ostilităţi contrare prezentului protocol,

Conştiente de necesitatea luării în considerare a profundelor cauze economice, so-
ciale şi politice ale participării copiilor la confl icte armate,

Convinse de necesitatea întăririi cooperării internaţionale în vederea implementării 
prezentului protocol, precum şi a reabilitării fi zice şi psihosociale şi a reintegrării a 
copiilor victime ale confl ictelor armate,

Încurajînd participarea comunităţii şi, în mod special, a copiilor şi a copiilor vic-
time la diseminarea informaţiilor şi a programelor educaţionale referitoare la imple-
mentarea acestui protocol,

Au convenit cele ce urmează: 

Articolul 1
Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a veghea ca membrii forţelor 

armate, care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, să nu participe direct la ostilităţi. 

Articolul 2
Statele părţi vor veghea ca persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani să nu 

constituie obiectul înrolării obligatorii în cadrul forţelor armate. 
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Articolul 3
1. Statele părţi vor ridica vîrsta minimă de recrutare voluntară în cadrul forţelor 

armate naţionale în raport cu cea fi xată la art. 38 paragraful 3 din Convenţia pri-
vind drepturile copilului, ţinînd seama de principiile enunţate în acest articol şi de 
recunoaşterea, în baza Convenţiei, a protecţiei speciale de care se bucură persoanele 
cu vîrsta sub 18 ani.

2. Fiecare stat parte va depune, cu ocazia ratifi cării prezentului Protocol sau a aderării 
la acesta, o declaraţie obligatorie care să indice vîrsta minimă de la care este permisă 
înrolarea voluntară în forţele armate naţionale şi să descrie garanţiile prevăzute pentru 
a veghea ca această înrolare să nu fi e forţată sau realizată prin constrîngere.

3. Statele părţi care permit înrolarea voluntară în forţele armate naţionale pînă la 
vîrsta de 18 ani trebuie să pună în aplicare garanţii minime care să asigure că:

a) înrolarea este voluntară;
b) înrolarea se efectuează cu consimţămîntul şi în cunoştinţa de cauză a părinţilor 

sau tutorilor legali;
2c) persoanele sunt pe deplin informate cu privire la îndatoririle care le revin în 

cadrul serviciului militar;
d) persoanele furnizează o dovadă credibilă a vîrstei înainte de a fi  acceptate în 

serviciul militar naţional.
4. Fiecare stat parte poate în orice moment să îşi întărească declaraţia sa prin no-

tifi care adresată Secretarului general al O.N.U., care va informa toate statele părţi. 
Această notifi care intră în vigoare la data la care este primită de Secretarul general.

5. Obligaţia de a ridica vîrsta minimă prevăzută în paragraful 1 al prezentului 
articol nu se aplică şcolilor afl ate sub administraţia sau sub controlul forţelor armate 
ale statelor părţi, în conformitate cu prevederile art. 28 şi 29 din Convenţia privind 
drepturile copilului. 

Articolul 4
1. Grupurile armate distincte de forţele armate ale unui stat nu trebuie sub nici o 

formă să înroleze sau să utilizeze pentru ostilităţi persoanele sub 18 ani.
2. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a împiedica înrolarea şi 

utilizarea acestor persoane, în special măsuri de ordin juridic pentru interzicerea şi 
sancţionarea penală a acestor practici.

3. Aplicarea prezentului articol nu va afecta statutul juridic al oricărei părţi impli-
cate într-un confl ict armat. 

Articolul 5
Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu poate fi  interpretată ca împiedicînd 

aplicarea prevederilor legislaţiei unui stat parte sau a instrumentelor internaţionale şi 
de drept internaţional umanitar mai favorabile realizării drepturilor copilului. 

Articolul 6
1. Fiecare stat parte va lua toate măsurile de ordin juridic, administrativ, pre-

cum şi alte măsuri pentru a asigura implementarea şi aplicarea efectivă a prevederilor 
prezentului Protocol, în limitele compenteţei sale.
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2. Statele părţi se angajează să promoveze principiile şi prevederile prezentului 
Protocol şi să le facă larg cunoscute, prin mijloace corespunzătoare, deopotrivă co-
piilor şi adulţilor.

3. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a veghea că persoanele afl ate 
sub incidenţa jurisdicţiei lor, recrutate sau implicate în ostilităţi ce contravin pre-
vederilor prezentului protocol sunt demobilizate sau eliberate din serviciul militar. 
Statele părţi vor acorda acestor persoane, atunci cînd este nevoie, întreaga asistenţă 
necesară pentru refacerea fi zică şi psihologică şi pentru reintegrarea lor socială. 

Articolul 7
1. Statele părţi vor colabora pentru implementarea prevederilor prezentului Pro-

tocol, în special pentru prevenirea oricărei activităţi contrare şi pentru reabilitarea şi 
reintegrarea socială a persoanelor victime ale actelor contrare prezentului Protocol, 
prin cooperare tehnică şi asistenţă fi nanciară. Asistenţa şi cooperarea se vor dezvolta 
în consultare cu statele părţi vizate şi cu organizaţiile internaţionale competente.

2. Statele părţi vor acorda asistenţa menţionată prin intermediul programelor 
multilaterale, bilaterale sau al altor programe existente ori, printre altele, prin in-
termediul unui fond de contribuţii voluntare constituit în conformitate cu regulile 
Adunării Generale a Naţiunilor Unite. 

Articolul 8
1. Fiecare stat parte, în termen de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentului 

Protocol, va prezenta un raport Comitetului pentru Drepturile Copilului, conţinînd 
informaţii cuprinzătoare cu privire la măsurile luate în vederea implementării preve-
derilor prezentului Protocol, în special măsurile luate pentru implementarea preve-
derilor referitoare la participare şi înrolare.

2. După prezentarea rapoartelor cuprinzătoare fi ecare stat parte la protocol va 
include în rapoartele pe care le va prezenta Comitetului pentru Drepturile Copilu-
lui, conform art. 44 din Convenţie, orice altă informaţie suplimentară care priveşte 
implementarea prezentului Protocol. Alte state părţi la protocol vor înainta un raport 
la fi ecare 5 ani.

3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor părţi informaţii rel-
evante pentru implementarea prezentului Protocol. 

Articolul 9
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare oricărui stat care este parte la 

Convenţie sau semnatar al acesteia.
2. Prezentul Protocol este supus ratifi cării şi este deschis spre aderare oricărui 

stat. Instrumentele de ratifi care sau de aderare vor fi  păstrate de Secretarul general al 
Naţiunilor Unite.

3. Secretarul general, în calitatea sa de depozitar al Convenţiei şi Protocolului, va 
informa toate statele părţi la Convenţie şi statele care au semnat Convenţia asupra 
depunerii fi ecărei declaraţii, în baza art. 3, şi a fi ecărui instrument de ratifi care şi de 
aderare la prezentul protocol. 
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Articolul 10
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în 3 luni de la depunerea celui de-al zece-

lea instrument de ratifi care sau aderare.
2. Pentru fi ecare stat care ratifi că prezentul Protocol sau care aderă la el după 

intrarea lui în vigoare Protocolul va intra în vigoare la o lună de la data depunerii 
instrumentului de ratifi care sau de aderare. 

Articolul 11
1. Orice stat parte poate denunţa în orice moment prezentul Protocol prin notifi -

care scrisă adresată Secretarului general al Naţiunilor Unite, care va informa ulterior 
celelalte state părţi la Convenţie şi toate statele semnatare ale Convenţiei. Denunţarea 
va produce efect după un an de la data primirii notifi cării de către Secretarul general. 
În cazul în care la expirarea termenului de un an statul parte denunţător este impli-
cat într-un confl ict armat, denunţarea nu îşi va produce efectul înaintea încheierii 
confl ictului armat.

2. O astfel de denunţare nu va avea efectul absolvirii statului parte de obligaţiile 
asumate prin prezentul Protocol în privinţa oricărui act survenit înaintea datei la care 
denunţarea îşi produce efectul. O asemenea denunţare nu va prejudicia în nici un 
fel luarea în considerare a oricărei probleme care se afl ă deja în atenţia Comitetului 
pentru Drepturile Copilului înaintea datei de la care denunţarea a devenit efectivă. 

Articolul 12
1. Orice stat parte poate aduce amendamente pe care le va înainta Secretarului 

general al Naţiunilor Unite. Secretarul general va aduce la cunoştinţă statelor părţi 
amendamentul propus, solicitîndu-le să indice dacă sunt de acord cu organizarea 
unei conferinţe a statelor părţi pentru a dezbate şi a supune la vot respectivele pro-
puneri. În cazul în care, în termen de 4 luni de la data aducerii la cunoştinţă, cel 
puţin o treime din numărul statelor părţi este în favoarea convocării unei asemenea 
conferinţe, Secretarul general va convoca conferinţa sub auspiciile Naţiunilor Unite. 
Orice amendament adoptat de o majoritate a statelor părţi prezente şi cu drept de vot 
la conferinţă va fi  înaintat pentru aprobare Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

2. Un amendament adoptat în conformitate cu paragraful 1 va intra în vigoare la 
aprobarea lui de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin acceptare de către 
o majoritate de două treimi din numărul statelor părţi.

3. Intrarea în vigoare a unui amendament produce efecte asupra tuturor statelor 
părţi care l-au acceptat, celelalte state fi ind ţinute de prevederile prezentului Protocol 
şi de orice alte amendamente acceptate anterior. 

Articolul 13
1. Versiunile prezentului Protocol în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă 

şi spaniolă, fi ind egal autentice, vor fi  depuse la arhivele Naţiunilor Unite.
2. Secretarul general al Naţiunilor Unite va transmite copii autentifi cate de pe 

prezentul Protocol tuturor statelor părţi la Convenţie şi tuturor statelor semnatare 
ale acesteia.
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PROTOCOLUL OPŢIONAL LA CONVENŢIA CU PRIVIRE 
LA DREPTURILE COPILULUI PRIVIND VÎNZAREA COPIILOR, 

PROSTITUŢIA şi PORNOGRAFIA CU COPII*

Statele părţi la prezentul Protocol**,
Considerînd că, pentru a continua realizarea obiectivelor Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului și aplicarea prevederilor sale, în mod deosebit a articolelor 1, 11, 
21, 32, 33, 34, 35 și 36, ar fi  necesară extinderea măsurilor pe care statele părţi ar 
trebui să le ia pentru a garanta protecţia copiilor împotriva vînzării, prostituţiei și a 
pornografi ei cu copii, 

Considerînd, de asemenea, că prin Convenţia cu privire la drepturile copilului 
se recunoaște dreptul copilului de a fi  protejat faţă de exploatarea economică și de 
oricare formă de muncă ce ar putea presupune riscuri, ar putea afecta educaţia aces-
tuia, i-ar putea afecta sănatatea sau dezvoltarea fi zică, mentală, spirituală, morală 
sau socială, 

Fiind deosebit de preocupate de proporţiile tot mai îngrijorătoare pe care le îmbraca 
trafi cul internaţional cu copii în scopul vînzarii copiilor, prostituţiei  și a pornogra-
fi ei cu copii, 

Profund îngrijorate de practica tot mai raspîndită și persistentă a turismului sexu-
al, care îi pune pe copii într-o situaţie deosebit de vulnerabilă, deoarece favorizează 
în mod direct vînzarea copiilor, prostituţia și pornografi a cu copii, 

Conștiente de faptul că anumite grupuri deosebit de vulnerabile, cum ar fi  fetele, 
sunt expuse unui risc mai mare de exploatare sexuală și de faptul că fetele sunt repre-
zentate într-un număr extrem de mare printre victimele exploatării sexuale, 

Preocupate de oferta tot mai mare de materiale pornografi ce cu copii existente pe 
Internet și pe alte suporturi tehnologice, reamintind Conferinţa  internaţională pri-
vind combaterea pornografi ei cu copii pe Internet, organizată la Viena în anul 1999, 
și mai ales concluziile acesteia prin care s-a lansat o chemare pentru incriminarea în 
toată lumea a producţiei, distribuţiei, exportului, transmiterii, posedării intenţionate 
și publicităţii făcute pentru materialele pornografi ce cu copii și, subliniind importan-
ţa unei strînse cooperări și a parteneriatului între autorităţi și industria Internetului, 

Convinse că eliminarea vînzării copiilor, a prostituţiei  și a pornografi ei cu co-
pii se va putea realiza mai ușor prin recurgerea la o abordare globală care să ţină 
seama de factorii care contribuie la aceste fenomene, cum ar fi  subdezvoltarea, să-
răcia, discrepanţele economice, structurile socio-economice inechitabile, familiile 
nefuncţionale, lipsa educatiei, exodul de la sat la oraș, discriminarea pe baza de sex, 
comportamentul sexual iresponsabil al adulţilor, practicile tradiţionale dăunatoare, 
confl ictele armate și trafi cul cu copii. 

Considerînd  că sunt necesare eforturi de sensibilizare a opiniei publice pentru a 
reduce cererea care stă la baza vînzării copiilor, a prostituţiei  și a pornografi ei cu co-

*  Adoptat de Adunarea Generală a ONU la 25 mai 2000.
**  Semnat de Republica Moldova la 8 februarie 2002. Republica Moldova a aderat prin legea nr. 29 

din 22 februarie 2007. Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 12 din 30 decembrie 1990. În vigoare 
pentru Republica Moldova din 36 din 16 martie 2007. 
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pii și fi ind, de asemenea, convinse de importanţa consolidării parteneriatului global 
între toţi factorii implicaţi și a îmbunătaţirii aplicării și respectării legilor la nivel 
naţional, 

Luînd notă de dispoziţiile instrumentelor juridice internaţionale relevante în do-
meniul protecţiei copiilor, cum ar fi  Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor 
și cooperarea în domeniul adopţiei internaţionale, Convenţia  de la Haga privind 
aspectele civile ale răpirii internaţionale a copiilor, Convenţiei de la Haga privind 
competenţa, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea în domeniul 
răspunderii părinţilor și al măsurilor de protecţie a copiilor și Convenţia  nr. 182 
a Organizaţiei internaţionale a Muncii privind interzicerea și intreprinderea unor 
acţiuni imediate pentru eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor, 

Încurajate de sprijinul deosebit de care s-a bucurat Convenţia  cu privire la drep-
turile copilului, care demonstrează angajamentul existent pe scară largă pentru pro-
movarea și protecţia drepturilor copilului, 

Recunoscînd importanţa punerii în aplicare a dispoziţiilor Programlui de acţiune 
pentru prevenirea vînzării copiilor, a prostituţiei  și a pornografi ei cu copii, precum 
și a Declaraţiei și Programului de Acţiune adoptate la Congresul mondial împotriva 
exploatării sexuale a copiilor în scop comercial organizat la Stockholm în perioada 
27-31 august 1996, precum și a altor decizii și recomandări ale organismelor inter-
naţionale implicate, 

Acordînd atenţia cuvenită importanţei tradiţiilor și valorilor culturale ale fi ecărui 
popor pentru protecţia și dezvoltarea armonioasă a copilului.

Au convenit, după cum urmează:

Articolul 1 
Statele părţi vor interzice vînzarea copiilor, prostituţia și pornografi a cu copii, în 

conformitate cu dispoziţiile prezentului Protocol.

Articolul 2
În sensul prezentului Protocol: 
a) prin vînzarea copiilor se înţelege orice act sau tranzacţie prin care un copil 

este transferat de către o persoană sau de un grup de persoane către o altă persoa-
nă sau un alt grup de persoane, în schimbul unei plăţi sau al obţinerii oricărui alt 
avantaj; 

b) prin prostituţia cu copii se înţelege utilizarea unui copil în activităţi sexuale 
în schimbul unei plăţi sau al obţinerii oricărui alt avantaj; 

c) prin pornografi a cu copii se întelege orice reprezentare, prin orice mijloc, a 
unui copil care este implicat într-o activitate sexuală explicită, reală sau simulată, sau 
orice reprezentare a organelor sexuale ale unui copil, în primul rînd  cu scop sexual.

Articolul 3
1. Fiecare stat parte va asigura, ca nivel minim, cuprinderea în totalitate a faptelor 

și a activitaţilor de mai jos în Codul Penal, fi e că aceste infracţiuni sunt comise pe 
plan intern sau internaţional, de o singură persoană sau în mod organizat:
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a) în ceea ce privește vînzarea copiilor, așa cum este defi nită la articolul 2: 
1. oferirea, furnizarea sau acceptarea unui copil, prin orice mijloace, în vederea: 
a/ exploatării sexuale a copilului;
b/ transplantării organelor copilului pentru a obţine profi t; 
c/ supunerii copilului la muncă forţată.
1. obţinerea pe căi necinstite, ca intermediar, a consimţămîntului la adoptarea 

unui copil, cu încălcarea instrumentelor juridice internaţionale cu privire la adopţie; 
b) oferirea, obţinerea, procurarea sau furnizarea unui copil pentru prostituţia cu 

copii, așa cum este defi nită la articolul 2; 
c) producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, 

vînzarea sau deţinerea în scopurile menţionate mai sus a unor materiale pornografi ce 
cu copii, așa cum au fost defi nite la articolul 2. 

2. și în cazurile în care au avut loc doar tentative de comitere a oricărora dintre in-
fracţiunile de mai sus, precum și în cazurile de complicitate sau participare la acestea, 
se aplică aceleași măsuri prevăzute de legislaţia internă a unui stat parte care se aplică 
și pentru comiterea faptului în sine. 

3. Fiecare stat parte va stabili pedepse corespunzătoare pentru aceste infracţiuni, 
în funcţie de gravitatea acestora. 

4. Ţinînd seama și de dispoziţiile legislaţiei sale interne, fi ecare stat parte va lua, 
după caz, măsurile care se impun pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice 
pentru infracţiunile menţionate la alineatul 1 al prezentului articol. În funcţie de 
principiile juridice în vigoare în statul parte, persoanele juridice pot răspunde penal, 
civil sau administrativ pentru astfel de fapte. 

5. Statele părţi vor lua toate măsurile juridice și administrative necesare pentru a 
asigura ca toate persoanele implicate în adoptarea unui copil să acţioneze în confor-
mitate cu dispoziţiile instrumentelor juridice internaţionale aplicabile.

Articolul 4
1. Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale cu 

privire la infracţiunile la care se face referire la articolul 3, alin. 1, în cazul în care 
aceste infracţiuni sunt comise pe teritoriul sau sau la bordul unui vas sau al unui 
avion înmatriculat în statul respectiv.

2. Fiecare stat parte poate lua măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa cu 
privire la infracţiunile la care se face referire la articolul 3, alin. 1, în urmatoarele 
cazuri:

a) dacă presupusul infractor este cetaţean al statului respectiv sau domiciliază 
pe teritoriul acestui stat; 

b) dacă victima este cetaţean al statului respectiv. 
3. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, măsurile pe care le consideră necesare 

pentru a stabili competenţa sa cu privire la infracţiunile menţionate mai sus, în cazul 
în care presupusul infractor este prezent pe teritoriul sau și nu îl extradează pe acesta 
unui alt stat pe motivul că infracţiunea a fost comisă de un cetaţean de-al său. 

4. Prezentul Protocol nu exclude exercitarea vreunei competenţe penale, în con-
formitate cu prevederile legislaţiei interne.
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Articolul 5
1. Infracţiunile la care se face referire la articolul 3, alin. 1 se vor considera de drept 

ca infracţiuni care justifi că extrădarea în oricare dintre acordurile de extrădare înche-
iate între statele părţi, ele urmînd să se considere infracţiuni care justifi că extrădarea 
și în acordurile de extrădare care se vor încheia ulterior între state, în conformitate cu 
condiţiile formulate în astfel de acorduri. 

2. Dacă un stat parte care nu este dispus să efectueze extrădarea decît cu condiţia 
existenţei unui acord în acest sens cu statul solicitant primește o cerere de extrădare 
din partea unui stat parte cu care nu a încheiat un acord de extrădare, prezentul 
Protocol poate constitui baza juridică pentru extrădare în privinţa infracţiunilor la 
care se face referire în acesta. Extrădarea se va supune condiţiilor prevăzute de legis-
laţia statului căruia i s-a înaintat cererea de extrădare. 

3. Statele părţi care nu pun condiţia existenţei unui acord pentru a efectua extră-
darea vor recunoaște aceste infracţiuni între ele ca infracţiuni care justifi că extrăda-
rea în condiţiile prevăzute de legea statului căruia i se adresează cererea de extrădare. 

4. Din perspectiva extrădarii între două state părţi, astfel de infracţiuni vor fi  tra-
tate ca și cum ar fi  fost comise nu doar în locul în care s-au întîmplat, ci și pe terito-
riul statelor care urmează să-și stabilească competenţa în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 4. 

5. Dacă cererea de extrădare se face în legatură cu una din infracţiunile la care 
se face referire la art. 3, alin. 1 și dacă statul parte căruia i se înaintează cererea nu 
extradează sau nu vrea să extrădeze autorul infracţiunii din cauza cetăţeniei acestuia, 
statul care a făcut cererea va întreprinde măsurile corespunzătoare, sesizînd autorită-
ţile competente pentru a porni urmărirea în acest caz.

Articolul 6
1. Statele părţi își vor acorda asistenţă în mod reciproc, în cît mai mare măsură, 

cu privire la anchetele, procedurile penale sau de extrădare desfășurate în legatură 
cu infracţiunile la care se face referire la articolul 3, alin. 1, inclusiv asistenţa pentru 
obţinerea probelor necesare în derularea procedurilor. 

2. Statele părţi se vor achita de obligaţiile care le revin în temeiul alin. 1 al acestui 
articol, în conformitate cu toate tratatele sau acordurile de asistenţă judiciară care se 
vor fi  încheiat între ele. În absenţa unui astfel de tratat sau acord, statele părţi își vor 
acorda asistenţă reciprocă, în conformitate cu legislaţia lor internă.

Articolul 7
a) Vor lua măsurile corespunzatoare pentru a permite punerea sub sechestru și 

confi scarea, după caz: 
1. a bunurilor, cum ar fi  materialele, activele și alte mijloace materiale utilizate în 

comiterea sau facilitarea infracţiunilor la care se face referire în prezentul Protocol; 
2. a veniturilor rezultate de pe urma comiterii unor astfel de infracţiuni; 
b) vor executa solicitările formulate de un alt stat parte cu privire la punerea sub 

sechestru sau confi scarea bunurilor sau a veniturilor la care se face referire la litera 
(a) de mai sus; 
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c) vor lua măsuri în vederea închiderii temporare sau defi nitive a spaţiilor utilizate 
pentru comiterea acestor infracţiuni. 

Articolul 8
1. Statele părţi vor adopta toate măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și 

interesele copiilor care cad victime practicilor interzise prin prezentul Protocol, în 
toate etapele de desfășurare a procedurii penale, mai ales prin:

recunoașterea vulnerabilităţii copiilor victime și adaptarea procedurilor într-o mani-
eră care să ţină seama de nevoile lor speciale, inclusiv de nevoile lor speciale ca martori; 

informarea copiilor victime cu privire la drepturile pe care le au, la rolul și dimen-
siunea acestora, la calendarul și derularea procedurilor, precum și la hotarirea data 
în cazul lor; 

crearea posibilitatii de a se prezenta și examina, în cadrul procedurii, opiniile, 
nevoile și preocupările copiilor victime, în cazul în care sunt afectate interesele per-
sonale ale acestora, într-o manieră care se conformează reglementărilor procedurale 
ale legislaţiei din ţara respectivă; 

furnizarea unor servicii de sprijin adecvate copiilor victime, pe tot parcursul des-
fășurării procedurii judiciare; 

protejarea, după caz, a intimităţii și identităţii copiilor victime și luarea unor mă-
suri în conformitate cu legislaţia ţării respective, pentru a evita răspîndirea oricăror 
informaţii care ar putea duce la identifi carea acestora; 

la nevoie, apărarea copiilor victime, precum și a familiilor acestora și a martorilor 
care depun mărturie în favoarea lor, de orice încercare de intimidare și răzbunare; 

evitarea întîrzierilor inutile în pronunţarea hotarîrii în diferite cazuri și executarea 
ordinelor sau deciziilor prin care se acordă despăgubiri copiilor victime. 

2. Statele părţi vor asigura ca incertitudinea cu privire la vîrsta reală a victimei să 
nu împiedice deschiderea urmăririi penale și mai ales a anchetelor al caror scop este 
stabilirea vîrstei reale a victimei.

3. Statele părţi vor asigura ca, în tratamentul acordat de sistemul judiciar copiilor 
victime ale infracţiunilor la care se face referire în prezentul Protocol, să se aibă în 
vedere, cu precădere, interesele superioare ale copilului. 

4. Statele părţi vor lua măsuri pentru a asigura o formare adecvată, mai ales în do-
meniile juridic și psihologic, a persoanelor care lucrează cu victime ale infracţiunilor 
vizate în prezentul Protocol. 

5. După caz, statele părţi vor întreprinde măsurile necesare pentru a proteja secu-
ritatea și integritatea persoanelor și/sau organismelor de prevenire și/sau protecţie și 
reabilitare a victimelor unor astfel de infracţiuni. 

6. Niciuna dintre dispoziţiile prezentului articol nu poate aduce atingere drep-
tului acuzatului de a benefi cia de o judecată dreaptă și imparţială și nu poate fi  
incompatibilă cu acest drept.

Articolul 9
1. Statele părţi vor adopta sau vor consolida, vor aplica și vor disemina legile, 

măsurile administrative, politicile și programele sociale pentru prevenirea infracţi-
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unilor la care se face referire în prezentul Protocol. Se va acorda o atenţie deosebită 
protecţiei copiilor care sunt deosebit de vulnerabili faţă de astfel de practici. 

2. Statele părţi vor promova conștientizarea publicului larg, inclusiv a copiilor, 
prin informare pe toate căile adecvate, educaţie și instruire cu privire la măsurile de 
prevenire și efectele nefaste ale faptelor la care se face referire în prezentul Protocol. 
În îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului articol, statele părţi 
vor încuraja participarea comunităţii și mai ales a copiilor și copiilor victime la astfel 
de programe de informare, educare și formare, inclusiv la nivel internaţional.

3. Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura o asistenţă adec-
vată victimelor infracţiunilor la care se face referire în prezentul Protocol, mai ales 
pentru reintegrarea lor socială și recuperarea lor completă din punct de vedere psihic 
și psihologic. 

4. Statele părţi vor asigura ca toţi copiii care au căzut victime ale infracţiunilor la 
care se face referire în prezentul Protocol să aiba acces la proceduri adecvate care să 
le permită, fară discriminare, să solicite despăgubiri pentru prejudiciile suferite de la 
cei raspunzatori în faţa legii de comiterea acestora. 

5. Statele părţi vor lua măsurile corespunzatoare pentru interzicerea în mod efi ci-
ent a producţiei și difuzării de materiale care fac publicitate infracţiunilor la care se 
face referire în prezentul Protocol.

Articolul 10
1. Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru întărirea cooperării interna-

ţionale prin intermediul unor acorduri multilaterale, regionale și bilaterale privind 
prevenirea, identifi carea, anchetarea, urmărirea penală și pedepsirea celor care se 
fac responsabili pentru comiterea unor acte legate de vînzarea copiilor, prostituţia și 
pornografi a cu copii și turismul sexual. Statele părţi vor favoriza, în egala măsură, 
cooperarea și coordonarea pe plan internaţional între autorităţi, organizaţii neguver-
namentale naţionale și internaţionale și organizaţii internaţionale. 

2. Statele părţi vor promova cooperarea internaţionala pentru a veni în sprijinul 
copiilor victime în recuperarea lor fi zica și psihologică, reintegrarea lor socială și 
repatriere. 

3. Statele părţi vor promova consolidarea cooperarii internaţionale pentru elimi-
narea principalilor factori care stau la baza acestor fapte, cum ar fi  sărăcia și subdez-
voltarea, care îi fac pe copii mai vulnerabili faţă de vînzarea de copii, prostituţia și 
pornografi a cu copii și turismul sexual cu copii. 

4. Statele părţi care sunt în măsură să facă acest lucru vor asigura asistenţa fi -
nanciară, tehnică sau de altă natură, în cadrul programelor multilaterale, regionale, 
bilaterale sau al altor programe existente.

Articolul 11
Niciuna din dispoziţiile prezentului Protocol nu vor afecta favorabil măsurile pri-

vind asigurarea în totalitate a drepturilor copilului, care pot aparea în:
c) legislaţia unui stat parte; 
d) dreptul internaţional în vigoare în statul în cauza. 
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Articolul 12
1. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol pentru un 

anume stat parte, respectivul stat va înainta un raport Comitetului drepturilor copi-
lului în care va furniza informaţii detaliate cu privire la măsurile întreprinse pentru 
aplicarea în practică a dispoziţiilor Protocolului.

2. După înaintarea acestui raport detaliat, fi ecare stat parte va introduce în ra-
poartele pe care le va întocmi ulterior pentru Comitetul drepturilor copilului, con-
form articolului 44 al Convenţiei, toate informaţiile complementare cu privire la 
aplicarea în practică a Protocolului. Celelalte state părţi la Protocol vor prezenta 
rapoarte la intervale de cinci ani.

3. Comitetul drepturilor copilului poate solicita statelor părţi informaţii supli-
mentare cu privire la aplicarea prezentului Protocol.

Articolul 13
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare de către toate statele părţi sau 

semnatare ale Convenţiei.
2. Prezentul Protocol se supune ratifi cării, fi ind deschis spre aderare pentru toate 

statele. Instrumentele de ratifi care sau aderare se depun la Secretarul General al 
Organizaţiei Natiunilor Unite.

Articolul 14
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în termen de trei luni de la depunerea 

celui de-al zecelea instrument de ratifi care sau aderare.
2. Pentru fi ecare dintre statele care vor ratifi ca prezentul Protocol sau care vor ad-

era la acesta după intrarea sa în vigoare, Protocolul va intra în vigoare la o lună după 
data depunerii propriului instrument de ratifi care sau aderare de către acest stat.

Articolul 15
1. Oricare stat parte poate denunţa, în orice moment, prezentul Protocol printr-o 

inștiinţare scrisă adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite, care va informa 
ulterior celelalte state părţi la Convenţie și toate statele semnatare ale Convenţiei 
cu privire la acest aspect. Denunţul intră în vigoare în termen de un an de la data 
primirii inștiinţării de către Secretarul General.

2. Un astfel de denunţ nu exonerează statul parte de obligaţiile ce îi revin în baza 
prezentului Protocol cu privire la actele produse înainte de data intrării în vigoare 
a denunţului, el neputînd prejudicia în niciun fel continuarea examinării oricărei 
chestiuni care se afl ă deja în atenţia Comitetului cu privire la drepturile copilului, ca 
urmare a unei sesizări primite înainte de intrarea în vigoare a denunţului.

Articolul 16
1. Oricare dintre statele părţi poate propune un amendament, înaintînd textul 

în cauză Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul General 
comunică apoi respectiva propunere de amendament statelor părţi, solicitîndu-le 
să indice dacă sunt de acord cu organizarea unei conferinţe a statelor părţi, la care 
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propunerea să fi e studiată și supusă la vot. În cazul în care, în termen de patru luni 
de la primirea acestei comunicări, cel puţin o treime dintre statele părţi se pronunţă 
în favoarea unei astfel de conferinţe, Secretarul General va convoca Conferinţa  sub 
auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Toate amendamentele adoptate de majori-
tatea statelor părţi care sunt prezente și își exprimă votul la Conferinţă vor fi  supuse 
Adunării Generale a Naţiunilor Unite pentru aprobare.

2. Un amendament adoptat în conformitate cu dispoziţiile de la alin. 1 al pre-
zentului articol va intra în vigoare după aprobarea să de către Adunarea Generală și 
acceptarea sa, cu o majoritate de două treimi, de către statele părţi.

3. La intrarea în vigoare a unui amendament, acesta devine obligatoriu pentru 
toate statele părţi care l-au acceptat, celelalte state părţi avind în continuare obligatia 
de a respecta dispozitiile prezentului Protocol, precum și toate amendamentele pe 
care le-au acceptat anterior.

Articolul 17
1. Prezentul Protocol, ale carui versiuni în limbile araba, chineza, engleza, france-

za, rusa și spaniola sunt autentice în egala măsura, va fi  depus în arhivele Organizatiei 
Natiunilor Unite.

2. Secretarul General al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite copii legali-
zate ale prezentului Protocol tuturor statelor părţi la Conventie și tuturor statelor 
semnatare ale Conventiei.
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NORMELE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE PENTRU PROTECŢIA 
MINORILOR PRIVAŢI DE LIBERTATE*

PERSPECTIVE FUNDAMENTALE

1. Sistemul justiţiei pentru minori trebuie să susţină drepturile și siguranţa și să 
promoveze bunăstarea fi  zică și mintală a minorilor. Pedeapsa cu închisoarea 
trebuie folosită numai ca o metodă extremă.

2. Privarea de libertate a minorilor se va face numai în conformitate cu principi-
ile și procedurile prezentate în aceste Norme și în Normele standard minime 
pentru administrarea justiţiei pentru minori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(Normele de la Beijing). Privarea de libertate a unui minor trebuie să fi e o măsu-
ră extremă și pentru perioada minim necesară și trebuie să se limiteze la cazurile 
excepţionale. Durata sancţiunii trebuie să fi e stabilită de o autoritate judiciară, 
fără a elimina posibilitatea scurtării pedepsei.

3. Normele au ca scop stabilirea unor standarde minime acceptate de Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru protejarea minorilor privaţi de libertate sub orice 
formă, în conformitate cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi 
în scopul de a contracara efectele negative ale tuturor tipurilor de detenţiune şi 
de a promova integrarea în societate.

4. Normele trebuie aplicate imparţial, fără nici o discriminare în funcţie de rasă, 
culoare, sex, vîrstă, limbă, religie, naţionalitate, opinii politice sau de altă 
natură, credinţe sau practici culturale, proprietate, naştere sau statut al familiei, 
origine etnică sau socială şi defi cienţe. Trebuie respectate credinţele şi practicile 
culturale şi religioase şi conceptele morale ale minorului.

5. Normele sunt concepute pentru a servi ca standarde de referinţă convenabile 
şi pentru a încuraja şi ajuta profesioniştii implicaţi în conducerea sistemului de 
justiţie pentru minori.

6. Normele trebuie puse la dispoziţia personalului justiţiei pentru minori în lim-
ba naţională a acestuia. Minorii care nu cunosc limba vorbită de personalul 
instituţiei de detenţiune trebuie să aibă dreptul în mod gratuit la serviciile unui 
interpret oricînd este necesar, mai ales în timpul examinării medicale şi al pro-
cedurilor disciplinare.

7. Cînd este cazul, statele trebuie să includă Normele în legislaţia lor sau să o 
amendeze corespunzător şi să ofere remedii efective pentru încălcarea acestora, 
inclusiv compensarea cînd minorii sunt răniţi. De asemenea, statele trebuie să 
monitorizeze aplicarea Normelor.

8. Autorităţile competente trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a 
conştientiza opinia publică de faptul că îngrijirea minorilor deţinuţi şi pregătirea 
lor pentru întoarcerea în societate constituie un serviciu social deosebit de im-
portant şi, în acest scop, trebuie luate măsuri care să promoveze contactele de-
schise între minori şi comunitatea locală. 

*Adoptate prin Rezoluţia 45/113 din 14 decembrie 1990. 
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9. Nimic din conţinutul Normelor nu trebuie interpretat ca excluzînd apli-
carea instrumentelor şi standardelor pertinente privind drepturile omului ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, recunoscute de comunitatea internaţională, care 
sunt mai potrivite pentru a garanta drepturile, îngrijirea şi protecţia minorilor, 
copii sau tineri.

10. În cazul în care aplicarea practică a anumitor Norme cuprinse în secţiunile II-
V, inclusiv, contrazice Normele cuprinse în prezenta secţiune, va fi  considerată 
prioritară respectarea acestora din urmă.

II. SFERA ŞI APLICAREA NORMELOR

11. Pentru Norme, se aplică următoarele defi niţii:
a) Minorul reprezintă orice persoană care nu a împlinit 18 ani. Limita de 

vîrstă sub care nu este permisă privarea de libertate a unui copil trebuie 
stabilită prin lege;

b) Privarea de libertate înseamnă orice formă de detenţiune sau de reţinere sau 
plasarea unei persoane într-o instituţie de îngrijire publică sau privată, pe 
care această persoană nu are permisiunea să o părăsească oricînd doreşte, 
în urma unui ordin al unei autorităţi juridice, administrative sau al altei 
autorităţi publice.

12. Privarea de libertate trebuie aplicată în condiţii şi împrejurări care asigură re-
spectarea drepturilor minorilor. Minorilor deţinuţi în instituţii trebuie să li 
se asigure participarea la activităţi şi programe care să le promoveze şi susţină 
sănătatea şi respectul de sine, să le stimuleze simţul răspunderii şi să încurajeze 
acele atitudini şi aptitudini care îi vor ajuta în dezvoltarea potenţialului lor ca 
membri ai societăţii.

13. Sub nici un motiv legat de statutul lor nu li se vor refuza minorilor privaţi de 
libertate drepturile civile, economice, politice, sociale sau culturale care le sunt 
acordate prin dreptul naţional sau internaţional şi care sunt compatibile cu pri-
varea de libertate.

14. Protecţia drepturilor individuale ale minorilor, în special în ceea ce priveşte 
legalitatea executării măsurilor de detenţiune, va fi  garantată de autoritatea 
competentă, pe cînd obiectivele integrării sociale vor fi  asigurate prin inspecţii 
periodice şi alte mijloace de control, efectuat în conformitate cu standardele 
internaţionale, legile şi reglementările naţionale, de către un corp de con-
trol corespunzător constituit, autorizat să viziteze minorii şi care nu aparţine 
instituţiei de detenţiune.

15. Normele se aplică tuturor tipurilor şi formelor de instituţii de detenţiune în care 
minorii sunt privaţi de libertate. Secţiunile I, II, IV şi V ale Normelor se aplică 
tuturor instituţiilor de detenţiune şi cadrelor instituţionale în care sunt reţinuţi 
minorii, iar secţiunea III se aplică în mod specifi c minorilor arestaţi sau care 
aşteaptă judecarea.

16. Normele vor fi  aplicate în contextul condiţiilor economice, sociale şi culturale 
specifi ce fi ecărui stat membru.
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III. MINORII ARESTAŢI SAU CARE AŞTEAPTĂ JUDECAREA

17. Minorii care sunt reţinuţi în arest sau care aşteaptă judecata („nejudecaţi“) sunt 
consideraţi nevinovaţi şi vor fi  trataţi ca atare. Detenţiunea înainte de judecare 
va fi , pe cît posibil, evitată şi limitată la situaţii excepţionale. De aceea, se vor 
face toate eforturile pentru a aplica măsuri alternative. Cînd se aplică, totuşi, 
arestul preventiv, tribunalele pentru minori şi cei care conduc investigaţiile vor 
acorda prioritate maximă rezolvării celei rapide a unor astfel de cazuri, pen-
tru a asigura scurtarea pe cît posibil a detenţiunii. Deţinuţii nejudecaţi trebuie 
separaţi de minorii condamnaţi.

18. Condiţiile în care este deţinut un minor nejudecat trebuie să fi e în conformitate 
cu normele expuse mai jos, cu prevederi suplimentare, dacă sunt necesare şi 
adecvate, ţinînd cont de prezumţia de nevinovăţie, de durata detenţiunii şi de 
statutul legal şi situaţia minorului. Aceste prevederi includ, dar nu se limitează 
în mod necesar la următoarele:
e) minorii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică şi să aibă posibilitatea 

de a solicita servicii juridice gratuite, dacă acest lucru este posibil, şi de a 
comunica regulat cu consilierii lor juridici. Se va asigura confi denţialitatea 
acestor comunicări;

f) minorilor trebuie să li se ofere, cînd este posibil, posibilitatea de a presta o 
muncă, contra unei remuneraţii, şi de a-şi continua studiile sau pregătirea, 
dar fără să li se impună acest lucru. Munca, studiile sau pregătirea nu tre-
buie să constituie o cauză a prelungirii detenţiei;

g) Minorii trebuie să primească şi păstreze materiale pentru distracţie şi rec-
reere compatibile cu interesele administrării justiţiei.

IV. CONDUCEREA INSTITUŢIILOR PENTRU MINORI

A. Dosarele

19. Toate rapoartele, inclusiv dosarul penal, fi şele medicale şi evidenţele proce-
durilor disciplinare, şi toate celelalte documente legate de forma, conţinutul şi 
detaliile tratamentului trebuie păstrate într-un dosar individual confi denţial, 
care trebuie să fi e actualizat, accesibil numai persoanelor autorizate şi clasifi cat 
astfel încît să fi e uşor de înţeles. Cînd este posibil, fi ecare minor trebuie să aibă 
dreptul de a contesta orice fapt sau opinie conţinute în dosarul său, astfel încît 
să permită rectifi carea afi rmaţiilor inexacte, nefondate sau incorecte. Pentru 
a-şi exercita acest drept, trebuie să existe proceduri care permit unei părţi terţe 
competente accesul la şi consultarea dosarului, la cerere. La eliberare, dosarele 
minorilor vor fi  sigilate şi, la timpul cuvenit, distruse.

20. Nici un minor nu trebuie primit în nici o instituţie de detenţiune fără un ordin 
valabil al unei autorităţi juridice, administrative sau al altei autorităţi publice. 
Detaliile acestui ordin vor fi  imediat consemnate în registru. Nici un minor nu 
trebuie reţinut într-o instituţie în care nu există un astfel de registru.
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B. Admiterea, înregistrarea, mutarea şi transferul

21. În fi ecare instituţie în care sunt reţinuţi minori, trebuie să existe o evidenţă 
completă şi sigură cuprinzînd următoarele informaţii despre fi ecare minor primit:
a) Informaţii privind identitatea minorului;
b) Faptul şi motivele încredinţării şi autoritatea pentru aceasta;
c) Ziua şi ora admiterii, transferului şi eliberării;
d) Detalii privind înştiinţarea părinţilor şi tutorilor la fi ecare admitere, trans-

fer sau eliberare a minorului afl at în îngrijirea lor la momentul încredinţării;
e) Detalii privind problemele de sănătate fi zică şi mintală cunoscute, inclusiv 

despre abuzul de droguri sau alcool.
22. Informaţiile privind admiterea, plasarea, transferul sau eliberarea trebuie 

furnizate fără întîrziere părinţilor şi tutorilor sau celei mai apropiate rude a mi-
norului implicat.

23. Cît mai curînd posibil după primire trebuie redactate şi trimise administraţiei 
rapoarte complete şi informaţii relevante despre fi ecare minor.

24. Atunci cînd ajung, tuturor minorilor li se va da o copie a regulilor care se 
aplică în respectiva instituţie de detenţiune şi o descriere în scris a drepturilor 
şi obligaţiilor lor, într-o limbă pe care o înţeleg, împreună cu adresa autorităţii 
abilitate să primească plîngerile lor, ca şi adrese ale unor agenţii şi organizaţii 
publice sau private, care oferă consiliere juridică. Pentru minorii analfabeţi sau 
care nu pot înţelege limba sub forma scrisă, se va găsi o modalitate de a le trans-
mite aceste informaţii astfel încît să le înţeleagă.

25. Toţi minorii trebuie ajutaţi să înţeleagă regulile organizării interioare a instituţiei, 
scopurile şi metodologia de îngrijire, cerinţele şi procedurile disciplinare, alte metode 
autorizate de a căuta informaţii şi de a înainta plîngeri şi toate celelalte informaţii care 
să le permită să-şi înţeleagă pe deplin drepturile şi obligaţiile din timpul detenţiei.

26. Transportul minorilor trebuie efectuat pe spezele administraţiei, în mijlo-
ace de transport adecvat ventilate şi luminate, astfel încît în nici o situaţie nu 
vor fi  supuşi greutăţilor sau umilinţelor. Minorii nu trebuie transferaţi de la o 
instituţie la alta în mod arbitrar.

C. Clasifi carea şi plasarea

27. Cît mai curînd posibil după momentul primirii, fi ecare minor trebuie inter-
vievat şi trebuie pregătit un raport psihologic şi social care să identifi ce toţi 
factorii relevanţi tipului specifi c de îngrijire şi programului necesar minorului. 
Acest raport, împreună cu un raport pregătit de un medic ofi ţer care a examinat 
minorul la sosire, trebuie înaintat directorului pentru a hotărî cea mai adecvată 
plasare pentru minor în cadrul instituţiei şi tipul şi nivelul de îngrijire specifi ce 
şi programul care va fi  urmat. Cînd este necesar un program de reabilitare spe-
cial şi cînd perioada petrecută în instituţie o permite, personalul specifi c pregătit 
al instituţiei trebuie să pregătească în scris un plan de tratament individualizat, 
specifi cînd obiectivele tratamentului, perioada şi mijloacele, etapele şi întîrzier-
ile cu care pot fi  atinse obectivele.
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28. Deţinerea minorilor se va efectua numai în condiţii în care se iau în consideraţie 
nevoile lor particulare, statutul, cerinţele speciale în funcţie de vîrstă, personali-
tate, sex şi tipul infracţiunii, ca şi sănătatea lor fi zică şi mintală, şi care le asigură 
protecţia faţă de infl uenţe negative şi situaţii de risc. Principalul criteriu de sepa-
rare a diferitelor categorii de minori privaţi de libertate trebuie să fi e asigurarea 
tipului de îngrijire cel mai adecvat pentru nevoile particulare ale persoanelor im-
plicate şi protejarea integrităţii lor fi zice, mintale şi morale, ca şi a bunăstării lor.

29. În toate instituţiile de detenţiune minorii trebuie separaţi de adulţi, cu excepţia 
cazului în care sunt membri ai aceleiaşi familii. În situaţii atent controlate, mi-
norii pot fi  ţinuţi împreună cu adulţi atent selectaţi, ca parte a unui program 
special care s-a dovedit binefăcător pentru minorii implicaţi.

30. Trebuie înfi inţate instituţii de detenţiune deschise pentru minori. Instituţiile de 
detenţiune deschise sunt cele cu măsuri minime de securitate sau fără astfel de 
măsuri. Populaţia acestor instituţii trebuie să fi e cît mai redusă posibil. Numărul 
minorilor deţinuţi în instituţii închise ar trebui să fi e destul de mic încît să permită 
tratamentul individualizat. Instituţiile de detenţiune pentru minori trebuie de-
scentralizate şi să aibă dimensiunile necesare pentru a facilita accesul şi contactul 
între minori şi familiile lor. Trebuie înfi inţate şi integrate în mediul social, eco-
nomic şi cultural al comunităţii instituţii de detenţiune de proporţii reduse.

D. Mediul fi zic şi facilităţile

31. Minorii privaţi de libertate au dreptul la acele facilităţi şi servicii care întrunesc 
toate condiţiile sănătăţii şi demnităţii umane.

32. Proiectarea instituţiilor de detenţiune pentru minori şi mediul înconjurător 
al acestora trebuie să fi e adecvate obiectivelor de reabilitare ale tratamentului, 
ţinînd cont de necesitatea minorului de intimitate, stimuli senzoriali, posibili-
tatea de a petrece timp cu persoane de aceeaşi vîrstă şi de a participa la exerciţii 
fi zice, activităţi sportive şi de divertisment. Instituţiile de detenţiune trebuie ast-
fel proiectate încît să se reducă la minimum riscul incendiilor şi să fi e asigurată 
evacuarea în siguranţă. Trebuie să fi e dotate cu un sistem efi cient de alarmă în 
caz de incendiu şi să existe proceduri ofi ciale, repetate, care să asigure siguranţa 
minorilor. Instituţiile de detenţiune nu trebuie amplasate în zone unde există 
riscuri cunoscute pentru sănătate sau alte primejdii.

33. Facilităţile pentru dormit constau în mod normal în dormitoare pentru grupuri 
mici sau dormitoare individuale, ţinînd cont de standardele locale. În timpul 
orelor de somn trebuie asigurată supravegherea constantă, discretă a tuturor 
camerelor de dormit, inclusiv a camerelor individuale şi a dormitoarelor co-
mune, pentru a asigura protecţia fi ecărui minor. În conformitate cu standardele 
locale sau naţionale, fi ecare minor trebuie să benefi cieze de un pat separat şi 
corespunzător, care trebuie să fi e curat cînd îi este repartizat şi schimbat destul 
de des pentru a asigura curăţenia.

34. Instalaţiile sanitare trebuie să fi e astfel amplasate şi să se ridice la standarde care 
să permită fi ecărui minor să-şi satisfacă necesităţile fi ziologice în intimitate şi în 
condiţii de curăţenie şi decenţă.



365

35. Păstrarea efectelor personale este un element de bază al dreptului la intimitate 
şi este esenţială pentru bunăstarea psihologică a minorului. Trebuie recunoscut 
şi respectat dreptul fi ecărui minor de a păstra efecte personale şi de a benefi cia 
de facilităţi adecvate de depozitare a acestora. Efectele personale pe care un 
minor nu doreşte să le reţină sau care sunt confi scate trebuie păstrate în condiţii 
de siguranţă. Minorul trebuie să semneze un inventar pentru acestea. Trebuie 
luate măsuri pentru păstrarea lor în bune condiţii. Toate aceste articole şi banii 
trebuie înapoiate minorului la eliberare, cu excepţia cazului în care minorul a 
fost autorizat să cheltuiască bani sau să vîndă astfel de obiecte în afara instituţiei. 
Dacă un minor primeşte sau dacă se găseşte asupra lui vreun medicament, me-
dicul ofi ţer trebuie să hotărască felul în care va fi  folosit.

36. În măsura posibilului, minorii trebuie să aibă dreptul de a folosi hainele proprii. 
Instituţiile de detenţiune trebuie să asigure că fi ecare minor are haine personale 
potrivite climei şi adecvate pentru a asigura o stare de sănătate bună şi care nu 
sunt în nici un fel degradante sau umilitoare. Minorilor care sunt mutaţi sau 
care părăsesc o instituţie, indiferent de scop, li se va permite să poarte haine 
proprii.

37. Toate instituţiile de detenţiune vor asigura că fi ecare minor primeşte mîncare 
adecvat preparată şi servită la ore normale de masă, de calitatea şi în cantitatea 
necesare pentru a satisface standardele dietetice, igienice şi sanitare şi, în măsura 
posibilului, exigenţele religioase şi culturale. Fiecare minor trebuie să aibă în 
permanenţă la dispoziţie apă de băut curată.

E. Educaţia, pregătirea profesională şi munca

38. Fiecare minor afl at la vîrsta şcolarizării obligatorii are dreptul la educaţia 
corespunzătoare nevoilor şi abilităţilor sale şi destinată să-l pregătească pentru 
întoarcerea în societate. Această educaţie trebuie asigurată în afara instituţiei de 
detenţiune, în şcoli publice atunci cînd acest lucru este posibil şi, în orice caz, de 
către profesori califi caţi prin programe integrate în sistemul educaţional al ţării 
respective astfel încît, după eliberare, minorii să îşi poată continua studiile fără 
difi cultăţi. Administraţia instituţiilor de detenţiune trebuie să acorde o atenţie 
specială educaţiei minorilor străini sau cu necesităţi culturale sau etnice spe-
ciale. Minorii analfabeţi sau care au difi cultăţi de înţelegere sau învăţare trebuie 
să aibă dreptul la educaţie specială.

39. Minorii care au depăşit vîrsta şcolarizării obligatorii şi care doresc să-şi continue 
studiile trebuie să aibă permisiunea şi să fi e încurajaţi să o facă, şi trebuie depuse 
toate eforturile pentru a le facilita accesul la programe educaţionale adecvate.

40. Diplomele sau certifi catele educaţionale conferite minorilor în timpul detenţiunii 
nu trebuie să indice în nici un fel că minorul a fost instituţionalizat.

41. Fiecare instituţie de detenţiune trebuie să asigure accesul la o bibliotecă 
corespunzător dotată cu cărţi şi reviste atît pentru învăţat, cît şi pentru recreere 
şi adecvate pentru minori, care trebuie încurajaţi şi ajutaţi să le folosească.

42. Toţi minorii trebuie să aibă dreptul de a benefi cia de pregătire profesională pen-
tru meserii care îi pot pregăti pentru angajare în viitor.
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43. Ţinînd cont de o selecţie vocaţională corespunzătoare şi de condiţiile 
administraţiei instituţionale, minorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege tipul 
de muncă pe care doresc să o presteze.

44. Toate standardele de protecţie naţionale şi internaţionale privind munca prestată 
de copii şi tineri trebuie să se aplice şi pentru minorii privaţi de libertate.

45. Atunci cînd este posibil, minorilor trebuie să li se ofere ocazia de a presta o 
muncă remunerată, preferabil în cadrul comunităţii locale, ca o completare a 
pregătirii profesionale, oferită pentru a spori posibilitatea de a găsi un loc de 
muncă potrivit atunci cînd se întorc în comunitate. Tipul de muncă trebuie 
să fi e de natură să asigure o pregătire corespunzătoare, care să îi ajute pe mi-
nori după eliberare. Organizarea şi metodele de muncă oferite în instituţiile de 
detenţiune trebuie să fi e cît mai asemănătoare posibil cu cele ale activităţilor 
similare din cadrul comunităţii, astfel încît să îi pregătească pe minori pentru 
condiţiile unei vieţi normale.

46. Fiecare minor care prestează o muncă trebuie să aibă dreptul la o remuneraţie 
echitabilă. Interesele minorilor şi ale pregătirii lor profesionale nu trebuie sub-
ordonate scopului de a aduce profi turi instituţiei de detenţiune sau unei terţe 
părţi. În mod normal, o parte din cîştigurile minorului trebuie să fi e reţinută 
pentru a constitui un fond de economii care i se vor înmîna minorului la elib-
erare. Minorul trebuie să aibă dreptul de a folosi restul acestor cîştiguri pentru 
a cumpăra articole de uz personal sau pentru a despăgubi victima afectată de 
delictul pe care l-a comis sau pentru a le trimite familiei sale sau altor persoane 
din afara instituţiei de detenţiune.

F. Recreerea

47. Toţi minorii trebuie să aibă dreptul zilnic la o perioadă adecvată pentru exerciţii 
libere, în aer liber, oricînd vremea permite acest lucru, în care în mod normal 
trebuie să li se ofere posibilităţi de pregătire fi zică şi recreere corespunzătoare. 
Pentru aceste activităţi trebuie să se asigure spaţiu, instalaţii şi echipamente ad-
ecvate. Fiecare minor trebuie să aibă zilnic timp suplimentar pentru odihnă, din 
care poate folosi o parte, dacă doreşte, pentru a-şi dezvolta abilităţile sau talentul 
artistic. Instituţia de detenţiune trebuie să asigure că fi ecare minor este apt fi zic 
pentru a participa la programele de educaţie fi zică disponibile. Trebuie să se 
ofere terapie şi educaţie fi zică reparatorie, sub supraveghere medicală, minorilor 
care au nevoie de acestea.

G. Religia

48. Fiecare minor trebuie să aibă permisiunea de a-şi satisface nevoile impuse de 
viaţa sa religioasă şi spirituală, mai ales de a participa la slujbele sau întrunirile 
organizate în instituţia de detenţiune sau de a ţine propria slujbă şi de a pose-
da cărţile necesare sau obiectele de ritual şi învăţătură ale religiei sale. Dacă o 
instituţie de detenţiune cuprinde un număr sufi cient de minori de o anumită 
religie, trebuie desemnat sau aprobat unul sau mai mulţi reprezentanţi ai re-
spectivei religii şi trebuie să i se permită să ţină slujbe în mod regulat sau să facă 
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minorilor vizite pastorale particulare, la cererea acestora. Fiecare minor trebuie 
să aibă dreptul de a primi vizite de la un reprezentant califi cat al oricărei religii 
pe care o alege, ca şi dreptul de a participa la servicii religioase şi de a refuza liber 
educaţia, consilierea sau îndoctrinarea religioasă.

H. Asistenţa medicală

49. Fiecare minor va benefi cia de îngrijire medicală adecvată, atît preventivă cît şi 
curativă, incluzînd tratament stomatologic, oftalmologic şi psihologic, ca şi de 
produsele farmaceutice şi dietele speciale indicate de medic. Cînd este posibil, 
îngrijirea medicală trebuie asigurată minorilor deţinuţi prin instituţiile şi servi-
ciile sanitare ale comunităţii în care se afl ă instituţia de detenţiune, în scopul 
de a preveni stigmatizarea minorului şi de a-i promova respectul de sine şi inte-
grarea în comunitate.

50. Fiecare minor are dreptul de a fi  examinat de un medic imediat după sosirea 
într-o instituţie de detenţiune, în scopul de a găsi orice dovadă a unui trata-
ment necorespunzător anterior şi de a identifi ca orice stare fi zică sau psihică care 
necesită servicii medicale.

51. Serviciile medicale asigurate minorilor trebuie să încerce identifi carea şi să 
trateze orice afecţiune fi zică sau psihică, abuz de substanţe sau altă condiţie 
care poate împiedica integrarea minorului în societate. Fiecare instituţie de 
detenţiune pentru minori trebuie să aibă acces imediat la servicii şi echipamente 
medicale adecvate, corespunzătoare numărului şi situaţiei rezidenţilor, şi la 
personal specializat pentru îngrijire preventivă şi pentru rezolvarea urgenţelor 
medicale. Fiecare minor care este bolnav, care afi rmă că este bolnav sau prezintă 
simptome ale unei afecţiuni fi zice sau psihice trebuie examinat cu promptitu-
dine de un medic ofi ţer.

52. Orice medic ofi ţer care are motive să considere că sănătatea fi zică sau psihică 
a unui minor a fost sau va fi  serios afectată de continuarea detenţiunii, de o 
grevă a foamei sau orice aspect al detenţiunii trebuie să raporteze imediat acest 
fapt directorului respectivei instituţii de detenţiune şi autorităţii independente 
responsabile de asigurarea bunăstării minorului.

53. Orice minor care suferă de o afecţiune psihică trebuie tratat într-o instituţie 
specializată, sub supraveghere medicală independentă. Trebuie luate măsuri, 
prin cooperare cu agenţiile abilitate, pentru a asigura orice continuare necesară 
a tratamentului după eliberare.

54. Instituţiile de detenţiune pentru minori trebuie să adopte programe specializate 
de prevenire şi reabilitare în cazul abuzului de droguri, conduse de personal 
specializat. Aceste programe trebuie adaptate în funcţie de vîrsta, sexul şi alte 
particularităţi ale minorului implicat, şi trebuie să existe facilităţi şi servicii de 
dezintoxicare, asigurate de personal califi cat, pentru minorii dependenţi de al-
cool sau de droguri.

55. Medicamentele trebuie administrate numai pentru tratamentele medicale nec-
esare şi, cînd este posibil, după obţinerea acordului avizat al minorului impli-
cat. În mod special, nu trebuie administrate în scopul obţinerii unor informaţii 
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sau a unei mărturisiri, ca pedeapsă sau ca metodă de constrîngere. Minorii nu 
vor fi  niciodată testaţi pentru folosirea experimentală a unor medicamente sau 
tratamente. Administrarea oricărui medicament trebuie întotdeauna autorizată 
şi efectuată de către personal medical califi cat.

I. Înştiinţarea privind boala, rănirea şi decesul

56. Familia sau tutorele unui minor şi orice altă persoană desemnată de minor au 
dreptul de a fi  informaţi în legătură cu starea sănătăţii minorului, la cerere şi în 
cazul oricăror modifi cări importante privind sănătatea minorului. Directorul 
instituţiei de detenţiune trebuie să înştiinţeze fără întîrziere familia sau tutorele 
minorului implicat sau altă persoană desemnată, în cazul decesului, îmbolnăvirii 
care necesită transferarea minorului la o instituţie medicală din exterior, sau al 
unei situaţii care necesită îngrijire clinică în cadrul instituţiei de detenţiune 
pentru mai mult de 48 de ore. De asemenea, trebuie înştiinţate autorităţile con-
sulare ale statului al cărui cetăţean este un minor străin.

57. La moartea unui minor în timpul perioadei de privare de libertate, cea mai 
apropiată rudă trebuie să aibă dreptul de a examina certifi catul de deces, de a 
vedea corpul şi de a hotărî ce se va întîmpla cu acesta. La moartea unui minor af-
lat în detenţiune, trebuie întreprinsă o anchetă independentă a cauzelor morţii, 
al cărei raport va fi  pus la dispoziţia celei mai apropiate rude. Această anchetă 
trebuie efectuată şi atunci cînd moartea unui minor survine în decurs de şase 
luni de la data eliberării sale din instituţia de detenţiune şi există motive pentru 
a considera că moartea are legătură cu perioada de detenţiune.

58. Orice minor trebuie informat cît mai curînd posibil de moartea, îmbolnăvirea 
sau rănirea gravă a oricărui membru de gradul I al familiei sale şi trebuie să i 
se asigure posibilitatea de a participa la funeraliile decedatului sau de a vizita o 
rudă grav bolnavă.

J. Contactele cu comunitatea 

59. Trebuie asigurate toate mijloacele pentru a garanta că minorii comunică adec-
vat cu lumea din exterior, ceea ce constituie o parte integrantă a dreptului la 
tratament corect şi umanitar şi este esenţial pentru pregătirea minorilor pentru 
întoarcerea la societate. Trebuie să li se permită minorilor să comunice cu fami-
liile, prietenii şi alte persoane sau reprezentanţi ai unor organizaţii respectabile 
din exterior, să părăsească instituţiile de detenţiune pentru a-şi vizita căminul şi 
familia şi să primească permisiune specială de a părăsi instituţia de detenţiune 
în scopuri educaţionale, vocaţionale sau pentru alte motive importante. Dacă 
un minor execută o pedeapsă, timpul petrecut în afara instituţiei de detenţiune 
trebuie considerat ca parte perioadei de executare a sentinţei.

60. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a primi vizite constante şi frecvente, în 
principiu o dată pe săptămînă şi nu mai rar de o dată pe lună, în condiţii care 
respectă nevoia minorului de intimitate, contact şi comunicare nelimitată cu 
familia şi cu avocatul apărării.

61. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a comunica în scris sau telefonic cel 
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puţin de două ori pe săptămînă cu o persoană pe care o alege, cu excepţia cazu-
lui cînd acest lucru este limitat legal, şi trebuie să fi e ajutat să-şi exercite efectiv 
acest drept. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a primi corespondenţă.

62. Minorii trebuie să aibă posibiliattea de a fi  informaţi în legătură cu ultimele 
ştiri, citind ziare, reviste şi alte publicaţii, prin acces la programele de radio şi 
televiziune şi fi lme şi prin vizite ale reprezentanţilor oricărui club sau organizaţii 
legale de care sunt interesaţi minorii.

K. Limitarea constrîngerii fi zice şi folosirea forţei

63. Trebuie interzisă folosirea instrumentelor de constrîngere şi a forţei, indiferent 
de scop, cu excepţia celor prevăzute în norma 64 de mai jos.

64. Instrumentele de constrîngere şi forţa pot fi  folosite numai în cazuri excepţionale, 
cînd toate celelalte metode de control au fost epuizate şi au eşuat, şi numai după 
cum este specifi c autorizat şi precizat de legislaţie şi regulament. Acestea nu tre-
buie să provoace situaţii umilitoare sau degradante şi trebuie folosite restrictiv şi 
pentru o perioadă cît mai scurtă cu putinţă. Se poate recurge la astfel de metode 
prin ordinul directorului administraţiei, pentru a împiedica un minor să se au-
tomutileze, să rănească alte persoane sau să provoace pagube serioase. În astfel 
de cazuri, directorul trebuie să consulte fără întîrziere personalul medical şi alt 
personal competent şi să raporteze autorităţii administrative superioare.

65. Trebuie interzise portul şi folosirea armelor de către personal în orice instituţie 
în care sunt deţinuţi minori.

L. Proceduri disciplinare

66. Orice măsuri şi proceduri disciplinare trebuie să menţină siguranţa şi o viaţă 
comunitară liniştită şi trebuie să respecte demnitatea inalienabilă a minoru-
lui şi obiectivele fundamentale ale îngrijirii instituţionale, şi anume insufl area 
simţului dreptăţii, a respectului de sine şi pentru drepturile fundamentale ale 
fi ecărei persoane.

67. Toate măsurile disciplinare care constituie un tratament crud, inuman sau de-
gradant vor fi  strict interzise, inclusiv pedeapsa corporală, plasarea într-o celulă 
neluminată, izolarea sau orice altă pedeapsă care poate pune în pericol sănătatea 
fi zică sau mintală a minorului implicat. Trebuie interzise cu desăvîrşire redu-
cerea alimentaţiei sau interzicerea contactului cu membrii familiei. Munca tre-
buie considerată întotdeauna ca un instrument educaţional şi o metodă de a 
promova respectul de sine al minorului în pregătirea acestuia pentru întoarcerea 
la comunitate şi nu trebuie impusă ca sancţiune disciplinară. Minorul trebuie 
sancţionat o singură dată pentru aceeaşi abatere disciplinară. Trebuie interzise 
sancţiunile colective.

68. Ţinînd cont de caracteristicile, nevoile şi drepturile fundamentale ale minorilor, 
legislaţia şi reglementările adoptate de autoritatea administrativă competentă 
trebuie să stabilească norme cu privire la următoarele:
a) comportamentul care constituie o abatere disciplinară;
b) tipul şi durata sancţiunilor disciplinare care pot fi  aplicate;
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c) autoritatea competentă să impună astfel de sancţiuni;
d) autoritatea competentă să examineze apelurile.

69. Orice raport privind comportamentul necorespunzător trebuie prezentat ime-
diat autorităţii competente, care trebuie să decidă fără întîrziere asupra acestuia. 
Autoritatea competentă trebuie să efectueze o examinare minuţioasă a cazului.

70. Sancţionarea disciplinară a unui minor trebuie să se conformeze strict cu terme-
nii legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Nici un minor nu trebuie sancţionat, 
cu excepţia cazului în care a fost informat în legătură cu presupusa infracţiune 
astfel încît să înţeleagă şi i s-a oferit posibilitatea de a-şi susţine apărarea, inclusiv 
dreptul de a recurge la o autoritate competentă imparţială. Trebuie să se ţină o 
evidenţă a tuturor procedurilor disciplinare.

71. Nici un minor nu trebuie să fi e însărcinat cu activităţi disciplinare, în afară de 
cazul în care este vorba despre supravegherea unor activităţi sociale, educaţionale 
sau sportive specifi cate sau despre programe autoconduse.

M. Inspectarea şi plîngerile

72. Trebuie desemnaţi inspectori califi caţi sau o autoritate echivalentă constituită 
în mod corespunzător, care nu aparţine conducerii instituţiei, pentru a efec-
tua inspecţii obişnuite, în mod regulat, şi inspecţii neanunţate, din proprie 
iniţiativă, şi trebuie să li se garanteze independenţa în exercitarea acestei funcţii. 
Inspectorii trebuie să aibă acces nelimitat la toate persoanele angajate sau care 
lucrează în orice instituţie în care minorii sunt sau pot fi  privaţi de libertate, la 
toţi minorii şi toate dosarele unor astfel de instituţii.

73. La inspecţii trebuie să participe medici ofi ţeri califi caţi, delegaţi pe lîngă auto-
ritatea care efectuează inspecţia sau serviciul de sănătate publică, care să eval-
ueze modul în care sunt respectate normele privind mediul fi zic, igiena, cazarea, 
alimentaţia, exerciţiile fi zice şi serviciile medicale, ca şi orice alt aspect sau orice 
condiţii ale vieţii instituţionalizate care afectează sănătatea fi zică şi mintală a 
minorilor. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a discuta confi denţial cu 
orice inspector care efectuează o inspecţie.

74. După efectuarea inspecţiei, trebuie să i se solicite inspectorului întocmirea unui 
raport privind cele constatate. Raportul trebuie să includă o evaluare a modului 
în care instituţiile de detenţiune se conformează prezentelor norme şi prevederil-
or pertinente ale legislaţiei naţionale şi recomandări privind orice măsuri consid-
erate necesare pentru a asigura respectarea acestora. Orice fapte descoperite de 
un inspector, care par să indice că s-a comis încălcarea prevederilor legale privind 
drepturile minorilor sau funcţionarea unei instituţii de detenţiune pentru mi-
nori, trebuie comunicate autorităţilor competente pentru investigare şi urmărire.

75. Orice minor trebuie să aibă posibilitatea de a adresa cereri sau plîngeri direc-
torului instituţiei de detenţiune şi reprezentantului său autorizat.

76. Orice minor trebuie să aibă dreptul de a înainta o cerere sau o plîngere, fără 
a i se cenzura conţinutul, administraţiei centrale, autorităţii juridice sau altor 
autorităţi aprobate prin mijloace autorizate şi să fi e informat fără întîrziere în 
legătură cu răspunsul.
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77. Trebuie depuse eforturi pentru înfi inţarea unui birou independent (avocat al 
poporului) care să primească şi să cerceteze plîngerile înaintate de minori privaţi 
de libertate şi să ajute la obţinerea unor înţelegeri echitabile.

78. Orice minor trebuie să aibă dreptul de a solicita ajutorul membrilor familiei 
sale, al unor consilieri juridici, organizaţii umanitare sau al altora, atunci cînd 
acest lucru este posibil, pentru a înainta o plîngere. Minorilor analfabeţi tre-
buie să li se asigure tot ajutorul necesar dacă au nevoie de serviciile agenţiilor 
şi organizaţiilor de stat sau private care asigură consiliere juridică sau care sunt 
abilitate să primească plîngeri.

N. Întoarcerea la comunitate

79. Toţi minorii trebuie să benefi cieze de sprijinul unor servicii specializate, care să 
îi ajute să se întoarcă în societate, la viaţa de familie, la şcoală sau serviciu, după 
eliberare. În acest scop trebuie prevăzute cursuri şi proceduri speciale, inclusiv 
eliberarea condiţionată.

80. Autorităţile competente trebuie să ofere sau să asigure servicii de asistenţă care să 
îi ajute pe minori să se reintegreze în societate şi să reducă prejudecăţile cu care 
se confruntă aceştia. Aceste servicii trebuie să asigure, în măsura posibilului, 
că minorului benefi ciază de condiţii decente de locuit, de un loc de muncă, de 
haine şi sufi ciente mijloace pentru a se întreţine după eliberare, pentru a facilita 
succesul reintegrării. Reprezentanţii agenţiilor care asigură astfel de servicii tre-
buie consultaţi şi trebuie să aibă acces la minori în timpul detenţiunii, în scopul 
de a-i ajuta la întoarcerea în comunitate.

P. Personalul

81. Personalul trebuie să fi e califi cat şi să includă un număr sufi cient de specialişti, 
cum ar fi  educatori, instructori pentru pregătirea profesională, consilieri, 
asistenţi sociali, psihiatri şi psihologi. În mod normal, aceştia, împreună restul 
personalului specializat, trebuie să fi e angajaţi permanenţi. Aceasta nu înseamnă 
excluderea angajaţilor cu o fracţiune de normă sau a voluntarilor, atunci cînd 
sprijinul şi pregătirea pe care le pot asigura aceştia sunt corespunzătoare şi ben-
efi ce. Instituţiile de detenţiune trebuie să folosească toate resursele de îndrep-
tare, educative, morale, spirituale sau orice alte resurse şi forme de asistenţă 
corespunzătoare şi disponibile în cadrul comunităţii, în conformitate cu nevoile 
şi problemele individuale ale minorilor deţinuţi.

82. Administraţia trebuie să garanteze selectarea şi recrutarea atentă a fi ecărei cat-
egorii sau tip de personal, deoarece conducerea în bune condiţii a instituţiilor 
de detenţiune depinde de integritatea, umanitatea, abilităţile şi capacitatea 
profesională a acestora de a lucra cu minorii, ca şi de adecvarea personală pentru 
această muncă.

83. Pentru a atinge scopurile menţionate mai sus, angajaţii trebuie desemnaţi ca 
ofi ţeri profesionişti şi remuneraţi adecvat pentru a atrage şi păstra persoane 
corespunzătoare. Personalul instituţiilor de detenţiune trebuie încurajat în 
permanenţă să îşi îndeplinească îndatoririle şi obligaţiile într-un mod uman, 
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profesionist, corect şi efi cient, să se comporte în orice situaţie în aşa fel încît să 
merite şi să cîştige respectul minorilor şi să ofere acestora un model pozitiv.

84. Administraţia trebuie să introducă forme de organizare şi conducere care să 
faciliteze comunicarea între diferitele categorii de personal din fi ecare instituţie 
de detenţiune, astfel încît să promoveze cooperarea dintre diversele servicii de 
asistenţă angajate în îngrijirea minorilor, ca şi între personal şi conducere, în 
scopul de a garanta că personalul afl at în contact direct cu minorii este capabil 
să îşi desfăşoare activitatea în condiţii favorabile îndeplinirii efi ciente a îndato-
ririlor pe care le are.

85. Membrii personalului trebuie să benefi cieze de pregătire adecvată, astfel încît să 
fi e capabili să îşi îndeplinească efi cient responsabilităţile, în special pregătire în 
psihologia copilului, bunăstarea copilului şi standardele şi normele internaţionale 
privind drepturile omului şi drepturile copilului, inclusiv Normele prezente. 
Membrii personalului trebuie să îşi menţină şi îmbogăţească cunoştinţele şi ca-
pacitatea profesională prin urmarea unor cursuri de perfecţionare profesională, 
organizate la intervale adecvate în decursul carierei lor.

86. Directorul unei instituţii trebuie să aibă califi carea necesară acestei însărcinări, 
abilităţi de conducere şi pregătire şi experienţă corespunzătoare şi trebuie să îşi 
îndeplinească îndatoririle în permanenţă.

87. În îndeplinirea îndatoririlor pe care le au, membrii personalului trebuie să re-
specte şi să protejeze demnitatea umană şi drepturile fundamentale ale mino-
rilor, în special pe următoarele:
a) Li se interzice tuturor membrilor instituţiei de detenţiune sau ai personalu-

lui să aplice, instige la sau să tolereze orice act de tortură sau orice formă de 
tratament, pedeapsă, corecţie sau de disciplinare care sunt brutale, crude, 
inumane sau degradante, indiferent de pretext sau de situaţie;

b) Toţi membrii personalului vor respinge şi combate riguros orice act de 
corupţie, raportîndu-l fără întîrziere autorităţilor competente;

c) Toţi membrii personalului trebuie să respecte prezentele Norme. Cei care 
au motive să creadă că s-a comis sau este pe cale să se comită o încălcare 
gravă a prezentelor Norme trebuie să raporteze cazul autorităţilor supe-
rioare sau organelor învestite cu autoritatea de a examina sau a remedia.

d) Toţi membrii personalului trebuie să asigure protecţia sănătăţii fi zice şi 
mintale a minorilor, inclusiv protecţia împotriva abuzului şi exploatării 
fi zice, sexuale şi emoţionale, şi trebuie să ia imediat măsuri pentru a asigura 
asistenţă medicală oricînd aceasta este necesară.

e) Toţi membrii personalului trebuie să respecte dreptul la intimitate al mi-
norului şi, mai ales, trebuie să protejeze toate informaţiile confi denţiale 
referitoare la minori sau la familiile acestora, afl ate în timp ce îşi desfăşurau 
activitatea profesională.

f) Toţi membrii personalului trebuie să se străduiască să reducă orice diferenţă 
între viaţa din interiorul şi cea din afara instituţiei de detenţiune, care 
tind să dispară datorită respectului acordat demnităţii de fi inţe umane a 
minorilor.
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PRINCIPIILE PENTRU PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE.
(PRINCIPIILE DE LA RIYADH)*

Adunarea Generală,
Avînd în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional 

privind drepturile sociale și culturale și Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 
Politice și Civile, ca și alte instrumente internaţionale care au de-a face cu bunăstarea 
persoanelor tinere, inclusiv standardele stabilite în Organizaţia Internaţională a Muncii.

Luînd în considerare Declaraţia Drepturilor Omului, Convenţia Drepturilor 
Copilului și Regulile Standardului Minim ale Naţiunilor Unite pentru Administrarea 
justiţiei copiilor (Regulile de la Beijing).

Reamintind de rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1983, în care Adunarea Generală 
a adoptat Regulile Standardului Minim ale Naţiunilor Unite despre Prevenirea 
Crimei și Tratamentul Infractorilor.

Reamintind de asemenea că Adunarea Generală în rezoluţia sa 40/35 din 29 
noiembrie a cerut pentru ca dezvoltarea standardelor pentru prevenirea delincvenţei 
juvenile prin care Statele Membre vor sprijini formularea și implementarea progra-
melor și politicilor specializate, asistenţa accentuată, grija și implicarea comunităţii. 
Și a cerut și Consiliului Economic și Social să raporteze la al VIII-lea Congres al 
Naţiunilor Unite de Prevenire a Criminalităţii și Tratamentului infractorilor progre-
sul și respectul pe care le-au dobîndit standardele pentru revizuire și acţiune.

Reamintind din nou că, Consiliul Economic și Social în Rezoluţia 1986 din 10 
mai 1986 a cerut Congresului nr. 8 să considere standardele pentru prevenirea de-
lincvenţei juvenile ca o expunere pentru adoptare.

Recunoscînd nevoile pentru dezvoltare naţională, internaţională și regională ca 
abordare și strategie pentru prevenirea delincvenţei juvenile.

Afîrmînd că orice copil are la bază nevoile drepturilor umane, inclusiv, în parti-
cular, accesul la educaţie liberă.

Să nu uităm numărul mare de persoane care pot sau nu pot intra în confl ict cu 
lege, dar care sunt abandonaţi, neglijaţi, abuzaţi, expuși la abuzul de droguri, în 
circumstanţe de limită și care prezintă un risc general.

Luînd în considerare benefi ciile politicilor progresive pentru prevenirea delin-
cvenţei și bunăstarea comunităţii:

1. Am observat cu satisfacţie că esenţa muncii Comisiei de Prevenire și Control a 
Crimei și Secretarul General în formularea principiilor pentru prevenirea delincven-
ţei juvenile este bună;

2. Aprecierile expres pentru colaborarea valoroasă a Studiilor de Pază și Centrul 
de Pregătire de la Riyadh, găzduirea întîlnirii Internaţionale a Experţilor din dome-
niul Delincvenţei Juvenile au fost ţinute la Riyadh din 28 februarie pînă în 1 martie 
1988 în colaborare cu Biroul Naţiunilor Unite din Viena;

3. Adoptînd Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea Delincvenţei Juvenile 
conţinute în anexa prezentei rezoluţii, acestea vor fi  numite Principiile de la Riyadh;

4. Amintind Statelor Membre că aplicarea planurilor de înţelegere și prevenire a 
delictelor, în sistemul legislativ naţional, este o politică de aducere a acestor Principii 

* Rezoluţia 45/112 14 decembrie 1990. 
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la Cunoașterea autorităţilor, inclusiv a celor care refac politica personalului din do-
meniul justiţiei juvenile, educatorilor, mass-media, practicienilor și școlarilor;

5. Cererile Secretarului General și a Statelor Membre să asigure cea mai largă 
cunoaștere a textului Principiilor în toate liniile Naţiunilor Unite;

6. Alte cereri ale Secretarului General și ale invitaţilor din birourile Naţiunilor 
Unite și instituţiilor interesate în particular, Fondului Naţiunilor Unite pentru co-
pii, la fel ca și experţi individuali s-au concentrat asupra aplicării acestor principii.

Recomandările conţinute în prezenta rezoluţie vor forma obiectul unei agende 
separate și vor fi  urmărite în permanent problemele justiţiei juvenile. 

Anexă 

LA PRINCIPIILE PENTRU PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE.

(PRINCIPIILE DE LA RIYADH)*

I. Principiile fundamentale

1. Prevenirea delincvenţei juvenile este o parte importantă în prevenirea crimi-
nalităţii în societate. Prin implicarea în sistemul legislativ, adoptarea unor activităţi 
sociale folositoare, a unei orientări umaniste spre societate și nu egoistă, persoanele 
tinere pot dezvolta o atitudine necriminogenă.

2. Succesul în prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea întregii so-
cietăţi să asigure o dezvoltare armonioasă a adolescenţilor, cu respect pentru propria 
personalitate încă din copilărie;

3. Pentru scopurile interpretării prezentelor Principii orientarea unui copil trebuie 
să fi e infl uenţată. Persoanele tinere trebuie să aibă un rol activ, să fi e în parteneriat cu 
societatea și să nu fi e consideraţi ca și obiecte ale socializării sau controlului;

4. Implementarea prezentului Principiu, în acord cu sistemele legale naţionale, 
bunăstarea persoanelor tinere începînd de la copilărie va trebui să fi e fi xată pe orice 
programe de prevenire;

5. Nevoia pentru politicile de prevenire progresivă a delincvenţei juvenile și stu-
dierea în mod sistematic precum și elaborarea măsurilor ce trebuie recunoscute. 
Acestea ar trebui, pentru dezvoltarea copilului însuși să evite incriminarea și penali-
zarea acestuia pentru un comportament care nu a avut urmări grave. Aceste tehnici 
și măsuri ar trebui să cuprindă:

a. Asigurarea oportunităţilor, în special a celor educaţionale. Să preîntîmpine va-
riatele nevoi ale persoanelor tinere și să servească ca suport de bază pentru protecţia 
dezvoltării personale a persoanelor tinere, în special cei care sunt periculoși sau pre-
zintă un anumit risc social și au nevoie în mod special de sprijin și protecţie;

b. Sistemele de gîndire și abordările prevenţiei delincvenţei juvenile au la bază legi, 
procese, instituţii, facilităţi, servicii de furnizare a scopurilor prin reducerea motiva-
ţiei, nevoilor și oportunităţilor sau condiţiilor pentru comiterea de infracţiuni;

c. Intervenţia ofi cială trebuie în primul rînd să infl uenţeze toate persoanele tinere 
în sensul drepturilor și intereselor lor și să fi e cinstite și echitabile;

* Rezoluţia 45/112 14 decembrie 1990. 
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d. Asigurarea bunăstării și dezvoltarea drepturilor și intereselor tuturor 
persoanelor;

e. Variaţiile comportamentului persoanelor tinere sau atitudinea lor neconforma 
cu normele și valorile sociale sunt o parte a procesului de maturitate și creștere și are 
tendinţa să disparăîn cele mai multe din cazuri ajungînd la maturitatea acestui tînăr;

f. Grija de a nu denumi o persoană ca fi ind deviantă, delincventă sau recidivistă, 
deoarece, prin aceasta în mod frecvent putem contribui la dezvoltarea unui compor-
tament nedorit al tinerilor, după părerea majorităţii experţilor.

6. Serviciile și programele comunităţii ar trebui să realizeze prevenirea delincven-
ţei juvenile acţionînd ca un factor activ. Instituţiile legale sau cele de control vor fi  
utilizate numai ca ultimă soluţie.

II. Scopul principiilor

7. Prezentele Principii ar trebui explicate și implementate împreună cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Drepturilor Economice, Sociale și 
Culturale, Convenţia Internaţională a Drepturilor Civile și Politice, Declaraţia 
Drepturilor Copilului și Convenţia Drepturilor Copilului, și contextul Regulilor 
Standard Minime a Naţiunilor Unite pentru Administrarea Justiţiei Juvenile 
(Regulile de la Beijing), de asemenea și ale instrumentelor și normelor legate de 
aceste drepturi, interese și bunăstare a copiilor și persoanelor tinere.

8. Principiile prezente ar trebui implementate în condiţiile contextului economic, 
social și cultural predominante în fi ecare Stat Membru.

III. Prevenirea Generală

9. Planurile de prevenire vor trebui instituite la fi ecare nivel al Guvernului:
a. Analiza atentă de rezolvare a problemei și descoperirea de programe, servicii, 

facilităţi și resurse avute la dispoziţie;
b. Defi nirea clară a responsabilităţilor pentru agenţiile, instituţiile și persoanele 

implicate în eforturile de prevenţie;
c. Politici, programe și strategii bazate pe studii de previziuni vor fi  continuate și 

monitorizate, evaluate cu grijă și ,bineînţeles, aplicate;
d. Metode pentru reducerea efectivă a producerii de acte criminale;
e. Comunitatea să ofere o gamă largă de servicii și programe;
f. Cooperare apropiată între naţiuni, state, guverne locale și provinciale cu impli-

carea celor din sectorul particular, reprezentanţi ai cetăţenilor și comunităţii pentru 
a fi  oferite grija faţă de copil, o educaţie sănătoasă, intrarea în vigoare a unor legi și 
agenţii judecătorești pentru iniţierea unor acţiuni de prevenire a delincvenţei juve-
nile și criminalităţii tinere;

g. Participarea tineretului în politica de prevenţie a delincvenţei, incluzînd apelul 
la resursele comunităţii, auto-ajutorarea tinerilor, precum și programe de asistenţă și 
compensare a victimei;

h. Specializarea personalului la toate nivelele.

IV. Procesele socializării

10. Se va pune accentul pe politicile de prevenire care facilitează socializarea și 
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integrarea tuturor copiilor și tinerilor, mai ales cu ajutorul familiei, comunităţii, 
grupurilor compatibile, școlilor, pregătirii profesionale și al sistemului de muncă, 
precum și cu ajutorul organizaţiilor de voluntari.

Se va acorda atenţia cuvenită dezvoltării personale corespunzătoare a copiilor și 
tinerilor, iar aceștia trebuie să fi e acceptaţi ca parteneri egali și deplini în cadrul 
proceselor de socializare și integrare.

A. Familia

11. Fiecare societate va acorda prioritate nevoilor și bunăstării familiei și a tuturor 
membrilorei.

12. Deoarece familia este unitatea de bază care răspunde de socializarea primară 
a copiilor, trebuie făcute eforturi la nivelul guvernului și al societăţii de păstrare a 
integrităţii familiei, inclusiv formarea familiei extinse. Societatea are răspunderea de 
a ajuta familia să asigure asistenţa și protecţia copiilor, precum și o bună stare fi zică 
și mentală.

Se vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv îngrijirea în timpul zilei.
13. Guvernele vor stabili strategii care să conducă la dezvoltarea copiilor într-un 

mediu familial stabil. Familiile care au nevoie de asistenţă în rezolvarea problemelor, 
cum ar fi  instabilitatea sau confl icte, vor benefi cia de servicii adecvate pentru aceasta.

14. Cînd un mediu familial stabil lipsește și cînd eforturile comunităţii de a-i 
asista pe părinţi în acest confl ict au eșuat, iar cînd familia nu și-a îndeplinit rolul 
vor fi  luate în considerare măsuri alternative de plasament incluzînd supravegherea 
atentă și adopţia. Asemenea stabilimente vor face posibilă instituirea unui mediu 
familial stabil și în același timp vor stabili o continuitate pentru copii evitînd astfel 
problemele asociate cu devianţa în educaţie.

15. O atenţie specială va fi  acordată copiilor și familiilor confruntate cu probleme 
ridicate de schimbările culturale, sociale și economice rapide și inegale, în special fa-
miliilor indigene, emigrante și refugiate. Aceste schimbări pot afecta în mod negativ 
capacitatea socială a familiei de a asigura copiilor săi educaţia și dezvoltarea fi zică 
normală. în acest sens, vor fi  instituite modalităţi de socializare noi și constructive 
pentru a depăși confl ictul cultural care îl resimt acele familii.

16. Vor fi  luate măsuri și vor fi  dezvoltate programe pentru a asigura familiilor 
posibilitatea de a învăţa despre rolurile și obligaţiile părintești cu privire la dezvol-
tarea și grija copilului, promovarea unei relaţii pozitive părinte-copil, sensibilizarea 
părinţilor la problemele copiilor și tinerilor și încurajarea implicării lor în familie și 
în activităţile comunitare.

17. Guvernele vor trebui să ia măsuri pentru promovarea coeziunii și armoniei 
familiei și pentru a descuraja separarea copiilor de părinţi, acest lucru fi ind permis 
atunci cînd nu mai există alte alternative viabile pentru binele și viitorul copilului.

18. Este important a se pune accentul pe funcţia socializatoare a familiei, este la 
fel de important a se recunoaște faptul că tinerii vor avea roluri, responsabilităţi și o 
participare deosebită în societate.

19. în asigurarea drepturilor copilului la o socializare corectă, guvernele și alte 
agenţii se vor baza pe alte instituţii sociale și legale existente, dar cînd obiceiurile 



377

și instituţiile tradiţionale nu-și mai ating scopul, vor fi  puse la dispoziţie și permise 
măsuri noi.

B. Educaţia (învăţămîntul)

20. Guvernele au obligaţia de a face accesibil învăţămîntul public tuturor tinerilor.
21. Sistemele de învăţămînt, pe lîngă activitatea de pregătire academică și profesi-

onală, se vor ocupa în particular de următoarele:
a. învăţarea valorilor de bază și dezvoltarea respectului pentru propria identitate 

a copilului, pentru valorile sociale ale ţării în care copilul trăiește, pentru o civili-
zaţie diferită de cea a copilului, pentru drepturile omului și pentru libertăţile lui 
fundamentale;

b. Promovarea și dezvoltarea personalităţii, înclinaţiilor și abilităţilor mentale și 
fi zice ale tinerilor pînă la maximum posibil;

c. Implicarea tinerilor în procesul de învăţămînt ca participanţi activi și efectivi;
d. Școala și comunitatea vor desfășura activităţi care să îi orienteze pe copii spre 

propria identitate;
e. Încurajarea tinerilor pentru înţelegerea și respectarea diverselor opinii, precum 

și pentru înţelegerea diferenţelor de ordin cultural sau din alte naturi;
f. Punerea la dispoziţie de informaţii și orientare în ceea ce privește pregătirea 

profesională, posibilităţi de angajare și de alegere a unei cariere;
g. Sprijinirea în plan emoţional a tinerilor și evitarea eșecurilor psihologice;
h. Evitarea măsurilor disciplinare dure, în mod particular a pedepselor corporale.
22. Sistemele de învăţămînt vor căuta să lucreze împreună cu părinţii, agenţiile și 

organizaţiile preocupate cu activităţile tinerilor.
23. Persoanele tinere și familiile lor vor fi  informaţi despre legile, drepturile și res-

ponsabilităţile lor, precum și despre sistemul de valori universale în această materie, 
inclusiv instrumentele Naţiunilor Unite.

24. Tinerii care prezintă un anumit risc social vor benefi cia de o atenţie și de o 
grijă deosebită din partea sistemelor de învăţămînt, sens în care vor fi  utilizate și 
dezvoltate pe scară largă programe de prevenţie specializate, precum și alte materiale 
educaţionale;

25. O atenţie deosebită va fi  acordată strategiilor politicilor referitoare la preve-
nirea abuzului de alcool, droguri și alte substanţe de către tineri. Profesori și alte 
persoane vor fi  special pregătite pentru a preveni și rezolva aceste probleme.

Studenţilor și elevilor li se vor pune la dispoziţie informaţii referitoare la consu-
mul de droguri și alcool, precum și la consecinţele folosirii acestora.

26. Școlile vor servi ca centre de referinţă pentru servicii medicale, consiliere pen-
tru tineri, în mod particular pentru aceia cu nevoi speciale și pentru cei care suferă 
de abuzuri, neglijenţă, victimizare și exploatare.

27. Printr-o varietate de programe de învăţămînt profesori, adulţi și studenţi vor fi  
sensibilizaţi la problemele, nevoile tinerilor, în mod particular ale acelora care apar-
ţin grupurilor dezorganizate, etnice sau altor minorităţi, precum și celor cu venit 
redus.

28. Sistemele școlare vor încerca să se ridice la cele mai înalte standarde educaţi-



378

onale și profesionale atît în ceea ce privește metodele de învăţare și predare, cît și pe 
planul angajării și pregătirii unor profesori califi caţi. Va fi  asigurată o monitorizare 
regulată a performanţelor de către autorităţi și organizaţiile profesionale competente.

29. În cooperare cu grupurile comunitare, sistemele de învăţămînt vor planifi ca 
dezvoltarea și implementarea activităţii intrașcolare de interes pentru tineri.

30. O asistenţă deosebită va fi  acordată copiilor și tinerilor care găsesc difi cilă 
adaptarea la regulamentele școlare precum și a “delăsătorilor”.

31. Școlile vor promova strategii și reguli drepte și echitabile, elevii vor fi  repre-
zentaţi în corpurile care formulează strategia școlii, inclusiv politica disciplinei și a 
luării măsurilor.

C. Comunitatea

32. Servicii comunitare și programe care răspund la nevoile, problemele, interese-
le și preocupările speciale ale tinerilor și care oferă consiliere și orientare adecvată lor 
și familiilor lor vor fi  dezvoltate, iar acolo unde vor exista vor fi  întărite.

33. Comunităţile vor pune la dispoziţie sau vor întări acolo unde există o largă 
varietate de măsuri comunitare pentru tineri, incluzînd centre de dezvoltare comu-
nitare, servicii și facilităţi pentru recreere care să răspundă problemelor speciale ale 
copiilor cu risc social. Prin prevederea acestor măsuri de ajutorare va fi  asigurată 
respectarea drepturilor individuale al copiilor.

34. Vor fi  înfi inţate instituţii speciale pentru a asigura găzduirea tinerilor care nu 
mai pot să locuiască acasă sau nu au locuinţă.

35. O serie de servicii și măsuri ajutătoare vor fi  prevăzute pentru a-i ajuta pe 
tineri în privinţa difi cultăţilor tranziţiei spre maturitate. Asemenea servicii vor cu-
prinde activităţi pentru tinerii dependenţi de droguri; acestea vor pune accentul pe 
griji, consiliere, asistenţă și terapie.

36. Guvernele și alte instituţii vor acorda tot sprijinul fi nanciar și de orice altă 
natură, organizaţiilor voluntare care pun la dispoziţie servicii pentru tineri.

37. Vor fi  înfi inţate și întărite organizaţii ale tinerilor la nivel local cărora li se 
va acorda statutul de participant activ la managementul problemelor comunitare. 
Aceste organizaţii vor încuraja tinerii să organizeze proiecte colective și voluntare 
care să aibă ca scop ajutorarea tinerilor care au nevoie de sprijin.

38. Agenţiile guvernamentale vor răspunde pentru asigurarea de servicii adecvate 
pentru copiii străzii și cei fără cămin. Tinerii vor fi  informaţi despre facilităţile soci-
ale, locurile de găzduire, de locuri de muncă disponibile și despre alte forme și surse 
de ajutor.

39. Vor fi  asigurate și vor fi  ușor accesibile o largă varietate de facilităţi și servicii 
recreative de interes particular pentru tineri.

D. Mass-media

40. Va fi  încurajată să asigure accesul la materiale și informaţii de o diversitate 
naţională, internaţională și locală.

41. Mass-media va fi  încurajată să prezinte contribuţia pozitivă a tinerilor în 
societate.
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42. Mass-media va fi  încurajată să răspîndească informaţiile despre existenţa ser-
viciilor și oportunităţilor pentru tineri în societate.

43. Mass-media în general, și televiziunea în particular, vor fi  încurajate să reducă 
la minim nivelul pornografi ei, al drogurilor, al violenţei prezentate și să prezinte 
violenţa și exploatarea în mod nefavorabil și să ocolească programele degradante 
în special pentru copii, femei și relaţiile interpersonale și să promoveze principii și 
roluri de egalitate.

44. Mass-media va trebui să conștientizeze responsabilitatea și rolul deosebit, pre-
cum și infl uenţa pe care o are în relaţiile de comunicare cu tineri dependenţi de 
droguri și alcool, va trebui să-și folosească aceste forţe pentru prevenirea abuzului de 
droguri prin prezentarea unor mesaje în acest sens. Vor fi  promovate la toate nivelu-
rile campanii de înţelegere a efectelor dăunătoare ale drogurilor.

V. Politica socială

45. Agenţiile guvernamentale vor acorda prioritate planurilor și programelor pen-
tru tineri și vor pune la dispoziţie fonduri și alte resurse, facilităţi și servicii pentru 
tratament medical și mental adecvat, cazare etc., inclusiv pentru prevenirea și trata-
mentul abuzului de droguri și alcool și asigurîndu-se totodată că asemenea resurse 
ajung la tineri și că ei benefi ciază de ele, efectiv.

46. Internarea tinerilor va fi  o măsură de ultim resort și pentru perioada minim 
necesară, iar promovarea intereselor tinerilor va fi  de importanţă deosebită. Criteriile 
care caracterizează intervenţia formală de acest fel vor fi  strict defi nite și limitate la 
următoarele situaţii:

a. cînd copilul sau tînărul a suferit de un abuz din partea părintelui sau tutorelui;
b. cînd copilul sau tînărul a suferit un abuz sexual, fi zic sau emoţional din partea 

părinţilor sau tutorelui;
c. cînd copilul sau tînărul a fost neglijat, abandonat de părinţi sau tutore;
d. cînd copilul sau tînărul este ameninţat pe plan moral sau fi zic datorită compor-

tamentului părintelui sau tutorelui;
e. cînd propriul comportament al copilului se manifestă instabil există un serios peri-

col pe plan fi zic sau psihologic, atît părinţii cît și tutorele și orice alte servicii comunitare 
neinstituţionale nu pot infl uenţa acest comportament, singura cale este internarea.

47. Instituţiile guvernamentale vor oferi persoanelor tinere posibilitatea de con-
tinuare a învăţămîntului subvenţionat de stat atunci cînd părinţii sau tutorii nu au 
posibilitatea de a-i sprijini pe tineri sau iniţia în anumite meserii.

48. Vor fi  planifi cate și dezvoltate programe de prevenire a delincvenţilor care vor 
avea la bază metode știinţifi ce de cercetare, programe care vor fi  în mod sistematic 
controlate, evaluate și ajustate.

49. Informaţiile știinţifi ce vor fi  răspîndite în comunitatea internaţională și se vor 
referi la felul comportamentului și la situaţiile care pot indica sau rezulta victimizări 
pe plan fi zic și psihologic, abuzuri, precum și exploatarea tinerilor.

50. În general, participarea la planuri și programe va fi  voluntară în formularea, 
dezvoltarea și implementarea programelor; tinerii înșiși vor fi  implicaţi.

51. Guvernul va trebui să înceapă sau să continue căutarea, dezvoltarea și imple-
mentarea de strategii, politici și măsuri în interiorul și în afara sistemului de justiţie 
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penală pentru prevenirea violenţei împotriva tinerilor și pentru asigurarea unui tra-
tament echitabil pentru victimele acestor violenţe.

VI. Legislaţia şi administrarea justiţiei pentru minori

52. Guvernele vor elabora și vor aplica proceduri și legi specifi ce pentru promova-
rea drepturilor și bunăstării tinerilor.

53. Va fi  elaborată legislaţia în materia prevenirii victimizării abuzului, exploatării 
și folosirii copiilor și tinerilor în activităţi infracţionale.

54. Nici un copil sau tînăr nu va fi  subiect al unor măsuri corecţionale dure sau 
degradante ori pedepse: acasă, la școală sau în orice altă instituţie.

55. Vor fi  adoptate prevederi legale menite a restricţiona și controla accesibilitatea 
armelor de orice fel pentru tineri.

56. Va fi  adoptată legislaţia pentru prevenirea stigmatizării, victimizării și in-
criminării tinerilor pentru a se asigura faptul că un delict nesancţionat în cazul 
comiterii lui de un adult nu va fi  sancţionat nici în cazul comiterii de către un copil.

57. Va fi  luată în considerare oportunitatea instituirii unui funcţionar al unui 
birou care se va ocupa de copii, care se va asigura că statutul, drepturile și intere-
sele tinerilor sunt apărate și că ei pot benefi cia de servicii adecvate. Același organ 
desemnat va mai supraveghea și implementarea Principiilor de la Riyadh, Regulilor 
de la Beijing și a Regulilor pentru Protecţia Minorilor Privaţi de Libertate, aceeași 
instituţie la intervale regulate va publica un raport asupra progresului realizat și care 
să cuprindă și difi cultăţile întîlnite în implementarea acestor instrumente internaţi-
onale. Vor fi  instituite de asemenea servicii de asistenţă pentru tineri.

58. Personal de ambele sexe va fi  pregătit pentru a răspunde nevoilor speciale ale 
tinerilor și va fi  familiarizat cu folosirea pe scară largă a programelor și posibilităţilor 
alternative în închisori pentru tineri și în cadrul sistemului de justiţie.

59. Va fi  instituită legislaţia pentru protejarea copiilor și a tinerilor de consumul 
de droguri și de trafi canţii de droguri; această legislaţie va fi  aplicată cu stricteţe.

VII. Cercetare, coordonare şi dezvoltare de strategii

60. Se vor depune eforturi și se vor institui mecanisme adecvate pentru promovarea 
pe baze multidisciplinare și interdisciplinare a interacţiunii și coordonării dintre agen-
ţiile și serviciile economice și sociale din învăţămînt și sănătate, sistemul de justiţie, 
organizaţii de tineri, comunitate și agenţiile de dezvoltare și alte instituţii importante.

61. Schimbul de informaţii, experienţa cîștigată în cadrul proiectelor, practicilor, 
programelor și iniţiativelor legate de criminalitatea juvenilă va fi  intensifi cată pe plan 
naţional și internaţional.

62. Va fi  dezvoltată și intensifi cată cooperarea regională și internaţională în pro-
blema criminalităţii juvenile, prevenirea delincvenţei și justiţia pentru tineri, coope-
rare care va implica practicieni, experţi și conducători.

63. Cooperarea tehnică și știinţifi că privind problemele practice și cele privind 
politicile din domeniu, în special proiectele de pregătire pilot și demonstrative, pre-
cum și cooperarea privind prevenirea infracţiunilor comise de tineri și a delincvenţei 
juvenile trebuie să primească un sprijin ferm din partea tuturor guvernelor, a siste-
mului O.N.U. și a altor organisme interesate. 
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64. Colaborarea trebuie încurajată în promovarea cercetării știinţifi ce avînd în 
vedere modalităţile efective pentru prevenirea delincvenţei juvenile, iar rezultatele 
acestor cercetări vor fi  cunoscute de toată lumea și evaluate.

65. Organismele Naţiunilor Unite instituţii, agenţii și ofi cii vor colabora și vor 
coordona activităţile în probleme legate de justiţie pentru copii în prevenirea delin-
cvenţei și criminalităţii juvenile.

66. Pe baza prezentelor Principii, Secretarul Naţiunilor Unite în colaborare cu 
instituţiile interesate vor juca un rol activ în conducerea cercetării, colaborării știin-
ţifi ce și formulării opţiunilor de strategii, precum și în revizuirea și controlul imple-
mentării lor și vor servi ca sursă importantă de informaţii și ca modalităţi efective 
pentru prevenirea criminalităţii.
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CONVENŢIA PRIVIND SUPRIMAREA 
TERORISMULUI CU BOMBE*

Statele-părţi la prezenta Convenţie**, 
luînd în consideraţie scopurile și principiile Cartei Naţiunilor Unite referitor la 

menţinerea păcii și securităţii internaţionale și promovarea unor relaţii de prietenie 
și colaborare între state, 

fi ind îngrijoraţi de escaladarea terorismului internaţional în toate formele și ma-
nifestările lui, 

avînd în vedere Declaraţia cu ocazia celei de-a 50-ea aniversare a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite din 24 octombrie 1995, 

avînd în vedere, de asemenea, Declaraţia privind măsurile de eliminare a teroris-
mului internaţional, anexată la rezoluţia Adunării Generale 49/60 din 9 decembrie 
1994, prin care, în special, “statele-membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite rea-
fi rmă în mod solemn condamnarea neechivocă a tuturor actelor, metodelor și prac-
ticilor teroriste ca fi ind criminale și nejustifi cate, indiferent de locul și persoana care 
le-a comis, inclusiv și a acelor acte care pun în pericol relaţiile de prietenie între state 
și naţiuni și care ameninţă integritatea teritorială și securitatea statelor”, 

notînd faptul că Declaraţia a recomandat statelor “să revizuiască de urgenţă do-
meniul prevederilor legale utilizate în practica internaţională care se referă la preve-
nirea, reprimarea și eliminarea terorismului în toate formele și manifestările lui, cu 
scopul de a asigura un cadru legislativ cuprinzător care s-ar referi la toate aspectele 
ce ţin de acest domeniu”, 

avînd în vedere rezoluţia Adunării Generale 51/210 din 17 decembrie 1996 și 
Declaraţia, anexată la aceasta, care completează Declaraţia privind măsurile de eli-
minare a terorismului internaţional din 1994, 

notînd că atacurile teroriste săvîrșite prin utilizarea explozivelor sau a altor mijloa-
ce letale capătă o răspîndire din ce în ce mai largă, 

notînd, de asemenea, faptul că în prevederile multilaterale existente ale dreptului 
internaţional nu se examinează adecvat aceste atacuri, 

fi ind convinse de urgenta necesitate a extinderii cooperării internaţionale între 
state în scopul elaborării și adoptării unor măsuri efective și practice pentru preveni-
rea unor atare acte teroriste, urmărirea penală și pedepsirea vinovaţilor, 

considerînd că comunitatea internaţională este profund îngrijorată de comiterea 
unor astfel de acte, 

notînd că activitatea forţelor militare ale statelor este reglementată de normele 
dreptului internaţional, care nu se conţin în prezenta Convenţie, iar excluderea anu-
mitor acţiuni din domeniul de aplicare a prezentei Convenţii nu eliberează de răs-
pundere pentru săvîrșirea acţiunilor ilegale, nu le face legale și nu împiedică tragerea 
la răspundere în temeiul altor legi, 

au convenit în privinţa celor ce urmează: 

*  Adoptată la New York la 12 ianuarie 1998. 
**  Republica Moldova a aderat prin legea nr. 1239-XV din 18 iulie 2002. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 113-114 din 5 august 2002. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 2006, 
Vol. 35, p. 199.
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Articolul 1 

În scopul prezentei Convenţii: 
1) “Obiect de stat sau guvernamental” semnifi că orice obiect permanent sau tem-

porar sau mijloc de transport, care este folosit sau ocupat de reprezentanţii statului, 
membrii Guvernului, organului legislativ sau judiciar, sau de persoane ofi ciale ori 
funcţionari ai unei autorităţi publice sau oricărui alt organ ori instituţii statale, sau 
de funcţionarii sau persoanele ofi ciale ale unei organizaţii interguvernamentale în 
legătură cu executarea obligaţiilor de serviciu. 

2) “Obiect de infrastructură” semnifi că orice obiect afl at în proprietate publică sau 
privată care oferă sau distribuie servicii publicului, așa ca: apă, energie, canalizare, 
petrol sau comunicaţii. 

3) “Mijloace explozive sau letale” semnifi că: 
a) o armă sau un dispozitiv exploziv sau incendiar destinat sau capabil de a cauza 

moartea sau serioase prejudicii fi zice sau materiale; sau 
b) o armă sau un dispozitiv destinat sau capabil de a cauza moartea, serioase 

prejudicii fi zice sau materiale prin difuzarea, răspîndirea sau acţiunea substanţelor 
chimice toxice, agenţilor biologici sau a toxinelor, sau a altor substanţe asemănătoa-
re, sau a radiaţiei, sau a substanţelor radioactive. 

4) “Forţele militare ale unui stat” semnifi că forţele militare ale statului care sunt 
organizate, antrenate și echipate în conformitate cu prevederile legislaţiei interne în 
vederea realizării scopului primar al apărării și securităţii naţionale; la fel și persoa-
nele care acţionează în susţinerea acestor forţe armate ce se afl ă în responsabilitatea, 
sub controlul și comanda lor ofi cială. 

5) “Local de utilizare publică” semnifi că acele părţi ale oricărei clădiri, părţi de 
teren, stradă, canal navigabil sau oricare altă așezare care este accesibilă sau deschisă 
pentru public, fi e permanent, fi e periodic sau ocazional, și include orice local comer-
cial, de afaceri, cultural, istoric, educaţional, religios, guvernamental, de recreaţie 
sau oricare alt local similar care este accesibil sau deschis pentru public. 

6) “Sistem de transport public” semnifi că orice obiecte, mijloace de transport și 
elemente auxiliare, afl ate în proprietate publică sau privată, care sunt utilizate în sau 
pentru prestarea serviciilor publice de transportare a persoanelor sau încărcăturilor. 

Articolul 2 

1) Se consideră că o persoană comite o infracţiune reglementată de prezenta 
Convenţie dacă această persoană aduce, plasează, pune în acţiune sau detonează 
intenţionat și ilegal un mijloc exploziv sau letal într-un local de utilizare publică, în 
limitele unui obiect de stat sau guvernamental, unui sistem de transport public sau 
unui obiect de infrastructură: 

a) cu intenţia de a cauza moartea sau prejudicii fi zice; sau 
b) cu intenţia de a cauza distrugeri de mari proporţii în astfel de localuri, obiecte 

sau sisteme, cînd astfel de distrugeri provoacă sau pot provoca pierderi economice 
majore. 

2) O persoană de asemenea comite o crimă dacă această persoană încearcă să 
comită o infracţiune prevăzută de paragraful 1 al prezentului articol. 
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3) O persoană de asemenea comite o crimă dacă ea: 
a) participă în calitate de complice la comiterea unei din infracţiunile prevăzute 

de paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol; sau 
b) organizează sau dirijează alte persoane în scopul comiterii unei din infracţiuni 

prevăzute de paragrafele 1 și 2 ale acestui articol; sau 
c) contribuie într-un fel sau altul la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni 

prevăzute de paragraful 1 și 2 ale prezentului articol de către un grup de persoane 
care acţionează cu un scop comun; contribuţia de acest tip trebuie să fi e intenţio-
nată, fi e cu scopul de a susţine activitatea sau scopul criminal al grupului, fi e cu 
cunoașterea intenţiei grupului de a comite infracţiunea sau infracţiunile respective. 

Articolul 3 

Prezenta Convenţie nu se aplică în cazurile dacă infracţiunea este comisă pe te-
ritoriul unui singur stat, bănuitul și victimele sunt cetăţeni ai acestui stat, bănuitul 
este găsit pe teritoriul aceluiași stat și nici un stat nu are temeiuri de a-și exercita 
jurisdicţia în baza paragrafelor 1 și 2 ale articolului 6 din prezenta Convenţie, fapt 
ce nu exclude aplicarea faţă de aceste cazuri în condiţii respective a prevederilor 
articolelor 10 și 15. 

Articolul 4 

Fiecare stat-parte la prezenta Convenţie întreprinde astfel de măsuri care pot fi  
necesare pentru: 

a) recunoașterea conform legislaţiei interne drept infracţiuni penale a faptelor 
indicate în articolul 2 din prezenta Convenţie; 

b) stabilirea pentru comiterea acestor infracţiuni a pedepsei respective adecvate 
gravităţii infracţiunilor comise. 

Articolul 5 

Fiecare stat-parte la prezenta Convenţie întreprinde astfel de măsuri care pot fi  
necesare, inclusiv și în domeniul legislaţiei interne, pentru a se asigura ca faptele 
criminale, ce ţin de domeniul de reglementare al prezentei Convenţii, în special cele 
comise cu intenţie sau destinate pentru provocarea unei stări de teroare a publicului, 
unui grup de persoane sau unor persoane particulare, să nu fi e justifi cate prin nici 
o consideraţie de ordin politic, fi lozofi c, ideologic, rasial, etnic, religios sau de altă 
natură și să fi e pedepsite adecvat gravităţii lor. 

Articolul 6 

1) Fiecare stat-parte la prezenta Convenţie întreprinde astfel de măsuri care pot fi  
necesare pentru stabilirea jurisdicţiei lui asupra infracţiunilor prevăzute de articolul 
2, dacă: 

a) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul acestui stat; sau 
b) infracţiunea a fost comisă la bordul unui vas care navighează sub pavilionul 

acestui stat sau la bordul unui nave aeriene înregistrate în conformitate cu prevede-
rile legislaţiei interne a acestui stat la momentul comiterii infracţiunii; sau 

c) infracţiunea a fost comisă de către un cetăţean al acestui stat. 
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2) Fiecare stat-parte este în drept să-și stabilească jurisdicţia asupra oricărei din 
infracţiunile menţionate, dacă: 

a) infracţiunea a fost comisă împotriva unui cetăţean al acestui stat; sau 
b) infracţiunea a fost comisă împotriva unui obiect de stat sau guvernamental al 

acestui stat afl at peste hotare, inclusiv ambasade sau alte localuri cu destinaţie diplo-
matică sau consulară ale acestui stat; sau 

c) infracţiunea a fost comisă de un apatrid care domiciliază obișnuit pe teritoriul 
acestui stat; sau 

d) infracţiunea a fost comisă cu scopul de a obliga acest stat să comită sau să se 
abţină de la comiterea unor acte; sau 

e) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave aeriene utilizate de guvernul 
acestui stat. 

3) După ratifi carea, aprobarea sau aderarea la prezenta Convenţie, fi ecare stat-
parte anunţă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite despre stabilirea 
jurisdicţiei în temeiul legislaţiei interne în conformitate cu paragraful 2 al prezen-
tului articol, în cazul intervenirii oricăror schimbări, statul-parte respectiv anunţă 
imediat Secretarul General. 

4) Fiecare stat-parte aplică astfel de măsuri care sunt necesare pentru stabilirea 
jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor indicate în articolul 2 în situaţia cînd bănuitul 
se afl ă pe teritoriul acestui stat și acest stat nu extrădează persoana respectivă unui 
alt stat-parte care au stabilit jurisdicţiile sale în corespundere cu paragrafele 1 și 2 ale 
prezentului articol. 

5) Prezenta Convenţie nu exclude exercitarea jurisdicţiei penale stabilite de statul 
parte în conformitate cu legislaţia internă. 

Articolul 7 

1) Statul-parte, primind informaţii că o persoană care a comis sau este bănuită de 
comiterea unei infracţiuni prevăzute de articolul 2, poate să se afl e pe teritoriul său, 
aplică astfel de măsuri care sunt necesare în conformitate cu legislaţia internă pentru 
investigarea faptelor indicate în această informaţie. 

2) Dacă circumstanţele o cer, statul-parte, pe teritoriul căruia se afl ă infractorul 
sau bănuitul, aplică măsuri corespunzătoare în conformitate cu legislaţia internă 
pentru asigurarea prezenţei lui în scopul efectuării urmăririi penale sau extrădării. 

3) Orice persoană faţă de care vor fi  aplicate măsuri prevăzute de paragraful 2 al 
prezentului articol este în drept: 

a) fără întîrziere să obţină legătura cu cel mai apropiat reprezentant al statului al 
cărui cetăţean este sau care în alt mod este împuternicit să apere drepturile acestei 
persoane, sau, dacă această persoană este un apatrid, cu reprezentantul statului pe 
teritoriul căruia persoana domiciliază în mod obișnuit; 

b) să fi e vizitată de reprezentantul acestui stat; 
c) să fi e informată despre drepturile sale în conformitate cu punctele a) și b). 
4) Drepturile, menţionate la paragraful 3 al prezentului articol, sunt exercitate 

în conformitate cu legislaţia statului, pe teritoriul căruia se afl ă infractorul sau bă-
nuitul, iar legislaţia menţionată trebuie să asigure posibilitatea de a atinge deplin 
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scopurile, pentru care sunt destinate drepturile prevăzute în paragraful 3. 
5) Prevederile paragrafelor 3 și 4 ale prezentului articol nu aduc prejudiciu drep-

tului oricărui stat-parte, care pretinde la jurisdicţie în conformitate cu paragraful 
1 punctul c) sau paragraful 2 punctul c) din articolul 6, de a solicita Comitetul 
Internaţional al Crucii Roșii să obţină legătura sau să viziteze bănuitul. 

6) Dacă în conformitate cu prezentul articol statul-parte a arestat persoana, el 
trebuie să anunţe direct sau prin intermediul Secretarului General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite statele-părţi care și-au stabilit jurisdicţia în conformitate cu para-
grafele 1 și 2 ale articolului 6, și, dacă consideră necesar, alte state-părţi interesate de 
faptul că persoana dată se afl ă sub arest și de circumstanţele care au cauzat arestarea 
ei. Statul care realizează investigaţia, menţionată în paragraful 1 al prezentului ar-
ticol, informează prompt statele-părţi menţionate despre concluziile sale și indică 
dacă intenţionează să-și exercite jurisdicţia. 

Articolul 8 

1) Dacă statul-parte, pe teritoriul căruia se afl ă bănuitul, în cazurile pentru care se 
aplică articolul 6, nu extrădează această persoană, el este obligat, fără nici o excepţie, 
și necătînd la faptul dacă infracţiunea a fost sau nu comisă pe teritoriul acestui stat, 
să transmită fără întîrziere neîntemeiată dosarul autorităţilor competente în scopul 
efectuării urmăririi penale în conformitate cu legislaţia internă. Autorităţile com-
petente vor adopta decizia în același mod ca și în cazul unor alte infracţiuni grave 
reglementate de legislaţia internă a acestui stat. 

2) În toate cazurile cînd legislaţia internă a statului-parte îi permite să extrădeze 
sau în alt mod să predea un cetăţean al său numai cu condiţia că această persoană va 
fi  întoarsă în acest stat pentru executarea sentinţei emise în rezultatul judecării sau 
examinării cauzei în instanţa de judecată pentru care a fost extrădată sau predată 
persoana, și acest stat și statul care solicită extrădarea persoanei sunt de acord cu 
această opţiune și alte prevederi, pe care ele vor considera potrivite, o astfel de extră-
dare sau predare condiţionată va fi  sufi cientă pentru executarea obligaţiei, prevăzute 
de paragraful 1 al prezentului articol. 

Articolul 9 

1) Infracţiunile indicate în articolul 2 urmează a fi  incluse drept infracţiuni ce 
servesc temei pentru extrădare în orice acord de extrădare încheiat între statele-părţi 
pînă la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. Statele-părţi se obligă să inclu-
dă astfel de infracţiuni drept infracţiuni ce servesc temei pentru extrădare în orice 
acord de extrădare care urmează să fi e semnate între ele. 

2) În cazul în care un stat-parte, care înaintează drept condiţie de extrădare exis-
tenţa unui acord, primește o cerere de extrădare din partea unui alt stat-parte cu 
care nu este semnat un acord de extrădare, atunci statul solicitat poate, la dorinţă, 
să considere prezenta Convenţie drept bază legală pentru extrădare în legătură cu 
infracţiunile indicate în articolul 2. Extrădarea este efectuată și cu respectarea altor 
condiţii prevăzute de legislaţia statului solicitat. 

3) Statele-părţi, care nu înaintează drept condiţie de extrădare existenţa unui 
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acord de extrădare, vor recunoaște între ele infracţiunile indicate în articolul 2 drept 
infracţiuni ce servesc temei pentru extrădare cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
legislaţia statului solicitat. 

4) În caz de necesitate infracţiunile indicate în articolul 2 sunt examinate de către 
statele-părţi pentru extrădare ca infracţiuni comise nu doar în locurile comiterii lor, 
dar și pe teritoriile statelor care și-au stabilit jurisdicţia în corespundere cu prevede-
rile paragrafelor 1 și 2 ale articolului 6. 

5) Prevederile acordurilor de extrădare, încheiate între statele-părţi în legătură 
cu infracţiunile indicate în articolul 2, sunt recunoscute modifi cate de către statele-
părţi în măsura în care ele contravin prezentei Convenţii. 

Articolul 10 

1) Statele-părţi își acordă asistenţă reciprocă maximă în materie de investigaţie, 
urmărire penală sau extrădare efectuate în legătură cu infracţiunile indicate în ar-
ticolul 2, inclusiv asistenţă în obţinerea probelor, afl ate la dispoziţia lor, necesare 
pentru efectuarea urmăririi. 

2) Statele-părţi își onorează obligaţiile prevăzute de paragraful 1 al prezentului 
articol în conformitate cu orice tratate sau înţelegeri în materie de asistenţă juridică 
reciprocă încheiate. Dacă astfel de tratate sau înţelegeri nu au fost încheiate, statele-
părţi își acordă asistenţă în conformitate cu legislaţia lor internă. 

Articolul 11 

Nici o infracţiune din cele care sunt indicate în articolul 2 nu va fi  examinată, în 
scop de extrădare sau asistenţă juridică reciprocă, drept infracţiune politică, infrac-
ţiune legată de o infracţiune politică sau infracţiune inspirată din motive politice. 
În consecinţă, cererea de extrădare sau de acordare a asistenţei juridice reciproce nu 
poate fi  refuzată doar din motivul că ea se referă la o infracţiune politică, infracţiune 
legată de o infracţiune politică sau infracţiune inspirată din motive politice. 

Articolul 12 

Nici una din prevederile prezentei Convenţii nu va fi  interpretată drept o obligaţie 
de extrădare a persoanei sau de acordare a asistenţei juridice reciproce, dacă statul 
solicitat consideră, din motive rezonabile, că cererea de extrădare pentru infracţiu-
nile indicate în articolul 2 sau de acordare a asistenţei juridice reciproce pentru astfel 
de infracţiuni urmărește scopul de a persecuta sau a pedepsi o persoană din cauza 
rasei, convingerilor religioase, naţionalităţii, originii etnice sau opiniilor politice ale 
acestei persoane, sau dacă acceptarea acestei cereri va aduce prejudiciu statutului 
acestei persoane din oricare din aceste motive. 

Articolul 13 

1) Persoana, care se afl ă sub arest sau execută pedeapsa de privaţiune de libertate 
conform unei sentinţe pe teritoriul unui stat-parte, și care trebuie să fi e prezentă pe 
teritoriul unui alt stat pentru depunerea mărturiilor, identifi carea ei sau acordarea 
altei asistenţe în obţinerea probelor pentru investigarea sau urmărirea penală a in-
fracţiunilor în conformitate cu prezenta Convenţie, poate fi  transferată dacă sunt 
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respectate următoarele condiţii: 
a) această persoană își oferă benevol consimţămîntul în baza informaţiei depline; și 
b) autorităţile competente ale ambelor state își exprimă acordul în condiţii pe care 

ambele state vor considera cele mai convenabile. 
2) În scopurile prezentului articol: 
a) statul, în care este transferată persoana, este în drept și are obligaţia să deţină 

această persoană sub arest, cu excepţia cazurilor cînd statul din care a fost transfera-
tă persoana a solicitat sau a sancţionat altfel; 

b) statul, în care este transferată persoana, fără întîrziere își onorează obligaţia de 
a reîntoarce această persoană statului din care ea a fost transferată, în corespundere 
cu înţelegerea prealabilă sau după cum au căzut de acord autorităţile competente ale 
ambelor state; 

c) statul, în care este transferată persoana, nu va cere de la statul din care ea a fost 
transferată să iniţieze procedura de extrădare pentru a restitui persoana respectivă; 

d) termenul de afl are sub arest pe teritoriul statului din care a fost transferată 
persoana va fi  inclus în termenul de executare a sentinţei pe teritoriul statului în care 
ea a fost transferată. 

3) Fără consimţămîntul statului din care în conformitate cu prezentul articol 
urmează a fi  transferată o persoană, această persoană, indiferent de cetăţenie, nu 
va fi  persecutată sau deţinută sub arest și nu va fi  supusă unei alte restricţii faţă de 
libertatea sa pe teritoriul statului în care este transferată această persoană în legătură 
cu acţiunile sau sentinţele emise pînă la plecarea sa de pe teritoriul statului din care 
ea a fost transferată. 

Articolul 14 

Oricărei persoane arestate sau faţă de care sunt întreprinse alte măsuri sau se 
efectuează urmărirea penală în conformitate cu prezenta Convenţie i se garantează 
atitudine corectă, inclusiv toate drepturile și garanţiile stipulate de legislaţia internă 
a statului pe teritoriul căruia se afl ă persoana respectivă și prevederile dreptului in-
ternaţional aplicabil, inclusiv prevederile referitor la drepturile omului. 

Articolul 15 

Statele-părţi cooperează pentru prevenirea infracţiunilor indicate în articolul 2, 
și în special prin: 

a) efectuarea oricăror măsuri posibile, inclusiv, în caz de necesitate, măsuri legis-
lative pentru prevenirea și contracararea pregătirii pentru comiterea acestor infrac-
ţiuni pe sau în afara teritoriului lor, inclusiv prin măsuri de prohibiţie pe teritoriul 
acestor state a activităţii ilegale a persoanelor, grupurilor de persoane și a organizaţi-
ilor, care încurajează, instigă, organizează, fi nanţează intenţionat sau sunt antrenate 
în comiterea infracţiunilor indicate în articolul 2; 

b) schimbul de informaţii veridice și verifi cate, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei interne, și coordonarea măsurilor administrative și de altă natură, aplica-
bile, cînd sunt necesare, în scopul contracarării infracţiunilor indicate în articolul 2; 

c) efectuarea, dacă este oportun, a cercetărilor și elaborarea metodelor de detecta-
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re a explozivelor sau a altor substanţe periculoase care pot cauza moartea sau leziuni 
corporale; efectuarea consultaţiilor privitor la elaborarea standardelor în producerea 
substanţelor explozive în scopul identifi cării originii lor în cadrul investigaţiei reali-
zate după explozii; schimbul de informaţii referitor la măsurile preventive, cooperare 
și schimb de tehnologii, echipament și materiale adiacente. 

Articolul 16 

Statul-parte, pe teritoriul căruia bănuitul este pus sub urmărire penală, în con-
formitate cu legislaţia internă sau procedurile aplicabile anunţă despre rezultatele 
fi nale ale examinării Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va 
transmite această informaţie celorlalte state-părţi. 

Articolul 17 

Statele Părţi își onorează obligaţiile prevăzute de prezenta Convenţie într-un mod 
compatibil cu principiul suveranităţii și integrităţii teritoriale a statelor, principiul 
neamestecului în treburile interne ale altor state. 

Articolul 18 

Nici o prevedere din prezenta Convenţie nu împuternicește statul-parte să-și exer-
cite jurisdicţia pe teritoriul altui stat-parte și să exercite funcţiile atribuite în mod 
exclusiv prin legislaţia internă autorităţilor acestui stat. 

Articolul 19 

1) Nici o prevedere din prezenta Convenţie nu afectează alte drepturi, obligaţii și 
responsabilităţi ale statelor și indivizilor acordate în conformitate cu dreptul inter-
naţional, în special cele exercitate în conformitate cu scopurile și principiile Cartei 
Naţiunilor Unite și dreptul umanitar internaţional. 

2) Acţiunile forţelor militare în timpul unui confl ict armat, cum aceste noţiuni 
sunt tratate și reglementate în dreptul umanitar internaţional, nu sunt reglementate 
de prezenta Convenţie, cum la fel nu sunt reglementate și acţiunile întreprinse de 
forţele militare ale unui stat în scopul exercitării funcţiilor ofi ciale, deoarece ele sunt 
reglementate de alte norme ale dreptului internaţional. 

Articolul 20 

1) Orice litigii între două sau mai multe state-părţi referitor la interpretarea sau 
aplicarea prezentei Convenţii, care nu pot fi  soluţionate prin intermediul negocie-
rilor într-o perioadă rezonabilă de timp, vor fi  supuse arbitrajului, la cererea unuia 
din aceste state. Dacă în șase luni din ziua adresării în arbitraj părţile nu vor conveni 
asupra organizării lui, oricare din părţi va putea transmite rezolvarea litigiului în 
Curtea Internaţională, înaintînd o cerere în conformitate cu Statutul Curţii. 

2) La momentul semnării, ratifi cării, aprobării sau acceptării prezentei Convenţii 
sau la momentul aderării la ea, fi ecare stat poate declara că nu se recunoaște limitat 
de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol. Celelalte state-părţi, la rîndul 
lor, nu vor fi  limitate de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol faţă de ori-
care stat-parte care a declarat această rezervă. 
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3) Oricare stat care a declarat rezerva menţionată în paragraful 2 al prezentului ar-
ticol, poate la orice moment de timp să retragă această rezervă, notifi cînd Secretarul 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 21 

1) Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare pentru toate statele de la 12 
ianuarie 1998 pînă la 31 decembrie 1999 în instituţiile centrale ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite din New York. 

2) Prezenta Convenţie va constitui subiect pentru ratifi care, aprobare sau accep-
tare. Instrumentele de ratifi care, aprobare sau acceptare sunt depuse spre depozitare 
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

3) Prezenta Convenţie este deschisă spre aderare pentru orice stat. Instrumentele 
de aderare sunt depuse spre depozitare Secretarului General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 

Articolul 22 

1) Prezenta Convenţie intră în vigoare în cea de-a treizecea zi de la depunerea celui 
de-al douăzeci și doilea instrument de aprobare, acceptare sau aderare la Secretarul 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

2) Pentru fi ecare stat care va ratifi ca, aproba sau accepta prezenta Convenţie sau 
va adera la ea după depunerea celui de al douăzeci și doilea instrument de aprobare, 
acceptare sau aderare, Convenţia va intra în vigoare după cea de-a treizecea zi de la 
depunerea instrumentului de ratifi care, aprobare, acceptare sau aderare. 

Articolul 23 

1) Orice stat-parte poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notifi care scrisă 
adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

2) Denunţarea intră în vigoare după un an de la data primirii notifi cării de către 
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 24 

Originalul prezentei Convenţii, versiunile căreia în limbile arabă, chineză, engle-
ză, franceză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, este depus spre păstrare Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite care, la rîndul său, va trimite copii certifi -
cate ale prezentei Convenţii în adresa tuturor statelor. 

În adeverirea cărui fapt pentru care subsemnaţii, fi ind autorizaţi de guvernele 
lor, au semnat prezenta Convenţie deschisă spre semnare la instituţiile centrale ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York de la 12 ianuarie 1998. 
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CONVENŢIA PRIVIND 
SUPRIMAREA FINANŢĂRII TERORISMULUI*

Preambul 

Statele Părţi la prezenta convenţie**, 
luînd în considerare scopurile și principiile Cartei Naţiunilor Unite privitoare la 

menţinerea păcii și securităţii internaţionale și dezvoltarea relaţiilor de bună vecină-
tate, prietenie și cooperare între state, 

fi ind profund preocupate de intensifi carea în lumea întreagă a actelor de terorism 
sub toate formele și manifestările, 

amintind Declaraţia consacrată celei de-a 50-ea aniversări a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, care fi gurează în Rezoluţia 50/6 a Adunării Generale din 24 oc-
tombrie 1995, 

amintind, de asemenea, toate rezoluţiile Adunării Generale în materie, în special 
Rezoluţia 49/60 din 9 decembrie 1994 și anexa la aceasta, care reproduc Declaraţia 
asupra măsurilor vizînd eliminarea terorismului internaţional, în care statele mem-
bre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au reafi rmat solemn condamnarea, în mod 
inechivoc, a tuturor actelor, metodelor și practicilor teroriste, ca fi ind criminale și 
nejustifi cabile, oriunde se produc și oricine ar fi  autorii, mai ales cele care compromit 
relaţiile amicale între state și popoare și ameninţă integritatea teritorială și securita-
tea statelor, 

observînd că în Declaraţia asupra măsurilor vizînd eliminarea terorismului inter-
naţional Adunarea Generală a încurajat statele să examineze de urgenţă domeniul 
de aplicare a dispoziţiilor juridice internaţionale în vigoare care privesc prevenirea, 
reprimarea și eliminarea terorismului, sub toate formele și manifestările sale, în sco-
pul de a se asigura asupra existenţei unui cadru juridic general care să acopere toate 
aspectele problemei, 

amintind Rezoluţia 51/210 a Adunării Generale din data de 17 decembrie 1996, 
lit.f) a paragrafului 3, prin care Adunarea Generală a invitat statele să ia măsuri pen-
tru prevenirea și împiedicarea, prin mijloace interne adecvate, a fi nanţării teroriștilor 
sau a organizaţiilor teroriste, fi e că se efectuează direct, fi e indirect, prin intermediul 
organizaţiilor care au sau pretind că au scopuri de caritate, culturale sau sociale ori 
care sunt implicate în activităţi ilegale cum sunt trafi cul ilicit de arme, trafi cul de 
stupefi ante și extorcarea de fonduri, incluzînd exploatarea persoanelor în vederea 
fi nanţării activităţilor teroriste și, în special, să aibă în vedere, dacă este nevoie, adop-
tarea unei reglementări pentru a preveni și a împiedica mișcările de fonduri bănuite 
a fi  destinate utilizării în scopuri teroriste, fără a aduce în nici un fel atingere liber-
tăţii de circulaţie a capitalurilor legitime, precum și de a intensifi ca schimburile de 
informaţii asupra mișcărilor internaţionale ale unor astfel de fonduri, 

* Adoptată la New York la 9 decembrie 1999. 
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 115-116 din 8 august 2002. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 2006, 
Vol. 35, p. 269. 
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amintind, de asemenea, Rezoluţia 52/165 a Adunării Generale din data de 15 de-
cembrie 1997, prin care Adunarea Generală a adresat statelor invitaţia de a pune în 
aplicare, în mod special, măsuri similare celor enumerate la lit.a) - f) ale paragrafului 
3 din Rezoluţia 51/210 din 17 decembrie 1996, 

amintind, în plus, Rezoluţia 53/108 a Adunării Generale din data de 8 decembrie 
1998, prin care Adunarea Generală a stabilit în sarcina Comitetului ad-hoc, con-
stituit prin Rezoluţia 51/210 din 17 decembrie 1996, elaborarea proiectului unei 
convenţii internaţionale pentru reprimarea fi nanţării terorismului, în vederea com-
pletării instrumentelor internaţionale existente în domeniul terorismului, 

considerînd că fi nanţarea terorismului este un subiect care preocupă în mod serios 
întreaga comunitate internaţională, 

luînd în considerare faptul că numărul și gravitatea actelor de terorism internaţio-
nal sunt în funcţie de resursele fi nanciare pe care teroriștii le pot obţine, 

ţinînd seama de faptul că instrumentele juridice multilaterale existente nu tratează 
expres fi nanţarea terorismului, 

convinse de necesitatea urgentării întăririi cooperării internaţionale între state 
pentru elaborarea și adoptarea măsurilor efi ciente destinate să prevină fi nanţarea 
terorismului, precum și reprimarea acestuia și pedepsirea autorilor, 

au convenit cele ce urmează: 
Articolul 1 

În sensul prezentei convenţii: 
1) Prin “ fonduri” se înţelege bunuri de orice natură, corporale sau necorporale, 

mobile ori imobile, dobîndite prin orice mijloc și documente sau instrumente ju-
ridice în orice formă, incluzîndu-se forma electronică ori numerică, care atestă un 
drept de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri și, mai ales, credite bancare, 
cecuri de călătorie, cecuri bancare, mandate, acţiuni, titluri, obligaţiuni, drepturile 
speciale de tragere și scrisori de credit, fără ca această enumerare să fi e limitativă. 

2) Prin “stabiliment guvernamental sau public” se înţelege orice stabiliment sau 
orice mijloc de transport, cu caracter permanent sau temporar, care este utilizat 
ori ocupat de reprezentanţi ai unui stat, membri ai Guvernului, Parlamentului sau 
magistraturii, de agenţi sau de personalul unui stat ori ai oricărei alte autorităţi sau 
entităţi publice ori de agenţi sau de personalul unei organizaţii interguvernamentale, 
în cadrul funcţiilor lor ofi ciale. 

3) Prin “produse” se înţelege orice fonduri rezultate, direct sau indirect, din co-
miterea unei infracţiuni, astfel cum este prevăzută la art.2, sau obţinute, direct ori 
indirect, prin comiterea unei astfel de infracţiuni. 

Articolul 2 

1) Comite o infracţiune în sensul prezentei convenţii orice persoană care, prin 
orice mijloc, direct sau indirect, în mod ilicit și deliberat, furnizează sau strînge fon-
duri cu intenţia de a le utiliza sau știind că acestea vor fi  utilizate, în întregime sau 
în parte, în vederea comiterii: 

a) unei fapte care constituie infracţiune în cadrul și astfel cum este defi nită în 
unul dintre tratatele enumerate în anexă; 
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b) oricărei alte fapte de natură să determine moartea sau vătămarea corporală 
gravă a unui civil sau a oricărei alte persoane care nu participă direct la ostilităţi în-
tr-o situaţie de confl ict armat, cînd, prin natura sau contextul său, această faptă are 
ca scop intimidarea populaţiei sau constrîngerea unui guvern ori a unei organizaţii 
internaţionale să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act oarecare. 

2) a) La depunerea instrumentului de ratifi care, de acceptare, de aprobare sau de 
aderare un Stat Parte, care nu este parte la unul dintre tratatele enumerate în anexa 
la care se face referire la lit. a) a paragrafului 1, poate declara ca, în momentul în care 
prezenta convenţie îi este aplicată, respectivul tratat să fi e considerat că nu fi gurează 
în această anexă. Această declaraţie devine caducă o dată cu intrarea în vigoare a 
tratatului pentru Statul Parte care notifi că acest fapt depozitarului; 

b) în cazul în care un Stat Parte încetează de a fi  parte la un tratat enumerat în 
anexă, poate să facă, cu privire la respectivul tratat, declaraţia prevăzută în prezentul 
articol. 

3) Pentru ca un act să constituie infracţiune în sensul paragrafului 1 nu este nece-
sar ca fondurile să fi  fost efectiv utilizate pentru a comite o infracţiune vizată la lit.a) 
sau b) a paragrafului 1. 

4) Comite, de asemenea, o infracţiune orice persoană care încearcă să comită o 
infracţiune în sensul paragrafului 1. 

5) Comite, de asemenea, o infracţiune orice persoană care: 
a) participă, în calitate de complice la o infracţiune în sensul paragrafului 1 sau 4; 
b) organizează comiterea unei infracţiuni în sensul paragrafului 1 sau 4 sau ordo-

nă altor persoane să o comită; 
c) contribuie la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni dintre cele prevăzute 

la paragraful 1 sau 4 de către un grup de persoane care acţionează în același scop. 
Această contribuţie trebuie să fi e deliberată și trebuie: 

 i) fi e să urmărească facilitarea activităţii infracţionale sau a scopului infracţional 
al grupului, atunci cînd această activitate sau scop presupune comiterea unei infrac-
ţiuni în sensul paragrafului 1; 

 ii) fi e să fi e făcută cunoscîndu-se intenţia grupului de a comite o infracţiune în 
sensul paragrafului 1. 

Articolul 3 

Prezenta convenţie nu se aplică atunci cînd infracţiunea este comisă pe teritoriul 
unui singur stat, cînd autorul prezumat este un naţional al acelui stat și se găsește pe 
teritoriul acelui stat și în cazul în care nici un alt stat nu are bază pentru a-și stabili 
competenţa, în virtutea paragrafului 1 sau 2 al art.7, cu excepţia prevederilor art.12-
18, care se vor aplica, după caz, în aceste situaţii. 

Articolul 4 

Fiecare Stat Parte ia măsurile care pot fi  necesare pentru: 
a) a califi ca drept infracţiuni în dreptul său intern infracţiunile prevăzute la art.2; 
b) a prevedea pentru aceste infracţiuni pedepse corespunzătoare, ţinînd seama de 

gravitatea lor. 
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Articolul 5 

1) Fiecare Stat Parte, conform principiilor dreptului său intern, ia măsurile nece-
sare pentru ca responsabilitatea unei persoane juridice situate pe teritoriul său sau 
constituite potrivit legislaţiei statului să fi e angajată în cazul în care persoana răs-
punzătoare de conducerea sau controlul acestei persoane juridice a comis, în această 
calitate, o infracţiune prevăzută la art.2. Această responsabilitate poate fi  penală, 
civilă sau administrativă. 

2) Această responsabilitate este angajată fără a se prejudicia responsabilitatea pe-
nală a persoanelor fi zice care au comis infracţiunile. 

3) Fiecare Stat Parte asigură în special ca persoanele juridice a căror responsabili-
tate este angajată în virtutea paragrafului 1 să facă obiectul sancţiunilor penale, civi-
le sau administrative efi cace, proporţionale și disuasive. Aceste sancţiuni pot include 
și sancţiuni de natură pecuniară. 

Articolul 6 

Fiecare Stat Parte adoptă măsurile care pot fi  necesare, înţelegîndu-se, dacă este 
cazul, cele de ordin legislativ, pentru ca faptele penale prevăzute de prezenta con-
venţie să nu poată fi  justifi cate în nici o situaţie de considerente de natură politică, 
fi lozofi că, rasială, etnică, religioasă sau din alte motive analoage. 

Articolul 7 

1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa refe-
ritor la infracţiunile prevăzute la art.2, atunci cînd: 

a) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său; 
b) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave afl ate sub pavilionul său sau al 

unei aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul producerii fapte-
lor; sau 

c) infracţiunea a fost comisă de unul dintre naţionalii săi. 
2) Fiecare Stat Parte poate, de asemenea, să își stabilească competenţa asupra unor 

astfel de infracţiuni, atunci cînd: 
a) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni pre-

văzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) pe teritoriul său ori împotriva unuia dintre 
naţionalii săi; 

b) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni pre-
văzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) împotriva unui stabiliment guvernamental 
sau public al acelui stat, situat în afara teritoriului său, inclusiv sediile sale diploma-
tice sau consulare; 

c) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni pre-
văzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b), urmărind să îl constrîngă să îndeplinească 
un act sau să se abţină de la îndeplinirea unui act; 

d) infracţiunea a fost comisă de un apatrid care își are rezidenţa obișnuită pe 
teritoriul acelui stat; 

e) infracţiunea a fost comisă la bordul unei aeronave utilizate de guvernul statului 
menţionat. 
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3) Cu ocazia ratifi cării, acceptării sau aprobării prezentei convenţii ori a aderă-
rii la aceasta fi ecare Stat Parte îl informează pe Secretarul General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra competenţei pe care a stabilit-o conform paragrafului 2. În 
caz de modifi care Statul Parte respectiv îl informează asupra acesteia pe Secretarul 
General. 

4) Fiecare Stat Parte adoptă totodată măsurile necesare pentru a-și stabili com-
petenţa în ceea ce privește infracţiunile prevăzute la art.2, în cazul în care autorul 
prezumat al infracţiunii se găsește pe teritoriul său și acesta nu îl extrădează către 
oricare dintre Statele Părţi care și-au stabilit competenţa conform paragrafului 1 sau 
2. 

5) Atunci cînd mai multe State Părţi se declară competente în privinţa unei in-
fracţiuni prevăzute de art.2, Statele Părţi se vor strădui să își coordoneze acţiunile în 
mod corespunzător, în special în privinţa condiţiilor de angajare a urmăririi penale 
și a modalităţilor de asistenţă judiciară mutuală. 

6) Fără a aduce prejudicii normelor de drept internaţional general, prezenta con-
venţie nu exclude exercitarea vreuneia dintre competenţele penale stabilite de un Stat 
Parte conform dreptului său intern. 

Articolul 8 

1) Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor dreptului său intern, măsurile 
necesare pentru identifi carea, descoperirea, îngheţarea sau sechestrarea oricăror fon-
duri utilizate ori alocate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art.2, precum 
și a produselor acestor infracţiuni, în vederea unei posibile confi scări. 

2) Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor dreptului său intern, măsurile 
necesare confi scării fondurilor utilizate sau alocate în scopul comiterii infracţiunilor 
prevăzute la art.2, precum și a produselor acestor infracţiuni. 

3) Fiecare Stat Parte interesat poate avea în vedere încheierea de acorduri care să 
prevadă împărţirea cu celelalte State Părţi, în mod sistematic sau de la caz la caz, a 
fondurilor provenite din confi scările prevăzute de prezentul articol. 

4) Fiecare Stat Parte urmărește crearea de mecanisme, în vederea afectării de 
sume provenind din confi scările prevăzute de prezentul articol pentru indemnizarea 
victimelor infracţiunilor menţionate la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) sau a familiilor 
lor. 

5) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile fără prejudicierea drepturilor 
terţilor de bună-credinţă. 

Articolul 9 

1) Atunci cînd este informat că autorul sau autorul prezumat al unei infracţiuni 
prevăzute la art.2 s-ar putea afl a pe teritoriul său, Statul Parte respectiv ia măsurile 
necesare conform legislaţiei sale pentru anchetarea faptelor aduse la cunoștinţa sa. 

2) Dacă apreciază că circumstanţele justifi că acest lucru, Statul Parte pe teritoriul 
căruia se găsește autorul sau autorul prezumat al infracţiunii ia măsurile corespun-
zătoare, conform legislaţiei sale interne, pentru a asigura prezenţa acestei persoane 
în vederea urmăririi sale penale sau a extrădării. 
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3) Orice persoană faţă de care se iau măsurile prevăzute la paragraful 2 este în 
drept: 

a) să comunice fără întîrziere cu cel mai apropiat reprezentant califi cat al statului 
a cărui naţionalitate o are sau care este în alt mod abilitat să îi protejeze drepturile 
ori, dacă este vorba despre o persoană apatridă, al statului pe teritoriul căruia aceasta 
are reședinţa sa obișnuită; 

b) să primească vizita unui reprezentant al acestui stat; 
c) să fi e informată asupra drepturilor pe care i le conferă prevederile lit.a) și b). 
4) Drepturile enunţate în paragraful 3 se exercită în conformitate cu legile și 

reglementările statului pe teritoriul căruia se afl ă autorul sau autorul prezumat al 
infracţiunii, înţelegîndu-se totodată că aceste legi și reglementări trebuie să permi-
tă deplina realizare a scopurilor pentru care drepturile enunţate în paragraful 3 se 
acordă. 

5) Dispoziţiile paragrafelor 3 și 4 nu aduc prejudiciu dreptului oricărui Stat Parte 
care și-a stabilit competenţa, conform lit.b) a paragrafului 1 sau lit.b) a paragrafului 
2 al art.7, de a invita Comitetul Internaţional al Crucii Roșii să comunice cu autorul 
prezumat al infracţiunii și să îl viziteze pe acesta. 

6) Atunci cînd un Stat Parte a reţinut o persoană în temeiul dispoziţiilor prezen-
tului articol, acesta va notifi ca imediat fi e direct, fi e prin intermediul Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Statelor Părţi care și-au stabilit compe-
tenţa în conformitate cu prevederile paragrafului 1 sau 2 al art.7, precum și, dacă 
consideră oportun, altor State Părţi interesate, despre faptul că persoana respectivă a 
fost reţinută, precum și despre circumstanţele care justifi că reţinerea acelei persoane. 
Statul Parte care procedează la ancheta prevăzută la paragraful 1 va informa urgent 
celelalte State Părţi asupra rezultatelor obţinute și va indica dacă intenţionează să își 
exercite jurisdicţia. 

Articolul 10 

1) Statul Parte pe al cărui teritoriu se afl ă autorul prezumat al infracţiunii este 
obligat, în cazurile în care sunt aplicabile dispoziţiile art.7, dacă nu extrădează acea 
persoană, să prezinte cazul fără întîrziere excesivă și fără nici o excepţie, indiferent 
dacă infracţiunea a fost sau nu comisă pe teritoriul său, autorităţilor sale competen-
te, pentru ca acestea să înceapă urmărirea penală conform procedurii prevăzute de 
legislaţia sa. Aceste autorităţi iau decizia în aceleași condiţii ca pentru oricare altă 
infracţiune cu caracter grav, conform legilor acestui stat. 

2) De fi ecare dată cînd legislaţia internă a unui Stat Parte nu îi permite acestuia 
să extrădeze sau să predea pe unul dintre naţionalii săi decît cu condiţia ca persoana 
interesată să îi fi e trimisă înapoi pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnată 
la terminarea procesului sau a procedurii pentru care extrădarea sau predarea i-a fost 
cerută și dacă acest Stat Parte și Statul Parte care reclamă extrădarea acceptă această 
formulă și celelalte condiţii pe care le consideră necesare, extrădarea sau predarea 
condiţionată va semnifi ca executarea de către Statul Parte ţinut a obligaţiei prevă-
zute la paragraful 1. 
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Articolul 11 

1) Infracţiunile prevăzute la art.2 sunt deplin drept considerate cazuri de extrădare 
în orice tratat de extrădare încheiat între Statele Părţi înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei convenţii. Statele Părţi se angajează să includă asemenea infracţiuni drept 
cazuri de extrădare în fi ecare tratat de extrădare ce ar urma să mai fi e încheiat între ele. 

2) Atunci cînd un Stat Parte, care condiţionează extrădarea de existenţa unui 
tratat, primește o cerere de extrădare din partea altui Stat Parte, cu care nu este 
legat printr-un acord de extrădare, statul solicitat poate să considere prezenta con-
venţie drept bază juridică a extrădării în privinţa infracţiunilor prevăzute de art.2. 
Extrădarea este supusă celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia Statului Parte 
solicitat. 

3) Statele Părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc 
infracţiunile prevăzute la art.2 drept cazuri de extrădare între ele, sub rezerva respec-
tării condiţiilor prevăzute de legislaţia Statului Parte solicitat. 

4) Dacă este necesar, infracţiunile prevăzute la art.2 sunt considerate, în scopul 
extrădării între Statele Părţi, că au fost comise atît în locul comiterii lor, cît și pe 
teritoriul statelor care și-au stabilit competenţa, conform paragrafelor 1 și 2 ale art.7. 

5) Dispoziţiile referitoare la infracţiunile prevăzute la art.2 ale tuturor tratatelor 
sau acordurilor de extrădare încheiate între Statele Părţi sunt considerate a fi  modifi -
cate între Statele Părţi în măsura în care ele sunt incompatibile cu prezenta convenţie. 

Articolul 12 

1) Statele Părţi își acordă reciproc cea mai extinsă asistenţă judiciară posibilă pen-
tru orice anchetă sau procedură penală ori procedură de extrădare privitoare la in-
fracţiunile prevăzute la art.2, inclusiv pentru obţinerea elementelor de probă afl ate 
în posesia lor, care sunt necesare scopurilor procedurii. 

2) Statele Părţi nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza soluţionarea unei 
cereri de asistenţă judiciară. 

3) Partea solicitantă nu va transmite sau utiliza informaţiile sau elementele de 
probă furnizate de partea solicitată la anchetare, urmăriri penale sau proceduri ju-
diciare, altele decît cele declarate în cerere, fără consimţămîntul prealabil al părţii 
solicitate. 

4) Fiecare Stat Parte poate avea în vedere stabilirea mecanismelor cu scopul de a 
împărţi cu celelalte State Părţi informaţiile sau elementele de probă necesare pentru 
a stabili formele de responsabilitate penală, civilă sau administrativă, așa cum sunt 
prevăzute la art.5. 

5) Statele Părţi se achită de obligaţiile care le incumbă în virtutea paragrafelor 1 
și 2, în conformitate cu orice tratat sau alt acord de asistenţă judiciară ori schimb 
de informaţii care poate exista între ele. În absenţa unui astfel de tratat sau acord, 
Statele Părţi își acordă această asistenţă în conformitate cu legislaţia lor internă. 

Articolul 13 

Nici una dintre infracţiunile prevăzute la art.2 nu poate fi  considerată, în scopul 
extrădării sau asistenţei judiciare, drept o infracţiune fi scală. În consecinţă, Statele 
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Părţi nu pot invoca doar caracterul fi scal al infracţiunii pentru a refuza o cerere de 
asistenţă judiciară sau de extrădare. 

Articolul 14 

Datorită necesităţii extrădării sau asistenţei judiciare între Statele Părţi, nici una 
dintre infracţiunile prevăzute la art.2 nu este considerată infracţiune politică, infrac-
ţiune conexă unei infracţiuni politice sau infracţiune inspirată de raţiuni politice. 
În consecinţă, o cerere de extrădare sau de asistenţă judiciară fondată pe o astfel de 
infracţiune nu poate fi  respinsă pentru simplul motiv că aceasta se referă la o in-
fracţiune politică, o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau la o infracţiune 
inspirată de mobile politice. 

Articolul 15 

Nici una dintre dispoziţiile prezentei convenţii nu trebuie să fi e interpretată ca 
enunţînd o obligaţie de extrădare sau asistenţă judiciară dacă Statul Parte obligat are 
motive serioase să considere că cererea de extrădare pentru infracţiunile prevăzute 
la art.2 sau cererea de asistenţă referitoare la astfel de infracţiuni a fost prezentată în 
scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru motive ce ţin de rasa, religia, 
naţionalitatea, originea sa etnică sau de opiniile sale politice ori că soluţionarea cere-
rii ar aduce prejudiciu situaţiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive. 

Articolul 16 

1) Orice persoană afl ată în detenţie sau care execută o pedeapsă pe teritoriul unui 
Stat Parte, a cărei prezenţă este cerută într-un alt Stat Parte în scopul identifi cării sau 
depunerii de mărturie ori pentru ca aceasta să își dea concursul la stabilirea faptelor 
în cadrul unei anchete sau urmăriri referitoare la infracţiunile prevăzute la art.2, 
poate face obiectul trimiterii dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos: 

a) persoana respectivă consimte în mod liber și în cunoștinţă de cauză la aceasta; 
b) autorităţile competente din cele două state consimt, sub rezerva condiţiilor pe 

care ele le consideră cuvenite. 
2) În scopul prezentului articol: 
a) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea are puterea și obligaţia să păstreze 

persoana interesată în stare de detenţie, în afara cererii sau autorizaţiei contrarii din 
partea Statului Parte din care persoana a fost transferată/trimisă; 

b) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea se achită fără întîrziere de obli-
gaţia de a returna persoana în paza Statului Parte din care s-a efectuat trimiterea, 
conform celor convenite în prealabil sau în modul stabilit prin acordul dintre auto-
rităţile competente ale ambelor state; 

c) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea nu poate pretinde statului din 
care s-a efectuat trimiterea ca acesta să angajeze o procedură de extrădare pentru ca 
persoana interesată să îi fi e remisă; 

d) perioada de detenţie pe teritoriul Statului Parte în care a fost transferată per-
soana în cauză se deduce din pedeapsa de executat în Statul Parte din care aceasta 
a fost transferată. 

3) Dacă Statul Parte din care o persoană urmează să fi e transferată în conformi-
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tate cu prezentul articol nu își dă acordul în acest sens, persoana respectivă, indife-
rent de naţionalitatea pe care o are, nu va fi  urmărită penal sau deţinută ori supusă 
oricăror alte restrîngeri ale libertăţii sale de mișcare pe teritoriul Statului Parte spre 
care acea persoană este transferată, în legătură cu actele sau condamnările anterioare 
plecării sale de pe teritoriul statului din care acea persoană a fost transferată. 

Articolul 17 

Oricărei persoane afl ate în detenţie sau împotriva căreia este luată orice altă măsură 
ori este angajată vreo procedură în virtutea prezentei convenţii i se garantează un trata-
ment echitabil și, în special, aceasta se bucură de toate drepturile și benefi ciază de toate 
garanţiile prevăzute de legislaţia statului pe teritoriul căruia se găsește și de dispoziţiile 
aplicabile dreptului internaţional, inclusiv de cele care au legătură cu drepturile omului. 

Articolul 18 
1) Statele Părţi cooperează pentru a preveni infracţiunile prevăzute la art.2 prin lua-

rea tuturor măsurilor posibile, inclusiv prin adaptarea legislaţiei lor interne, dacă acest 
lucru este necesar, pentru a preveni și contracara pregătirea pe teritoriile lor a comiterii 
acestor infracţiuni, atît în interiorul, cît și în afara acestor teritorii și, în special: 

a) măsuri interzicînd pe teritoriul lor activităţile ilegale ale persoanelor și orga-
nizaţiilor care, în cunoștinţă de cauză, încurajează, instigă, organizează sau comit 
infracţiuni prevăzute la art.2; 

b) măsuri care impun instituţiilor fi nanciare și celorlalte profesii care intervin 
în operaţiunile fi nanciare să utilizeze cele mai efi ciente mijloace disponibile pentru 
identifi carea clienţilor lor obișnuiţi sau ocazionali, precum și a clienţilor în interesul 
cărora se deschid conturi, să acorde o atenţie specială operaţiunilor neobișnuite sau 
suspecte și să semnaleze operaţiunile din care se prezumă că decurg activităţi ce cad 
sub incidenţa legii penale. În acest scop Statele Părţi trebuie să aibă în vedere: 

 i) adoptarea reglementărilor care interzic deschiderea de conturi unde titularul 
sau benefi ciarul nu este nici identifi cat, nici identifi cabil și a măsurilor care să garan-
teze că aceste instituţii verifi că identitatea adevăraţilor autori ai acestor operaţiuni; 

 ii) în cazul identifi cării persoanelor juridice, să ceară instituţiilor fi nanciare să ia, 
dacă este necesar, măsuri pentru verifi carea existenţei și structurii juridice a clientu-
lui, prin procurarea, din registrul public sau de la un client ori prin ambele mijloace, 
a unei probe asupra constituirii societăţii, înţelegîndu-se, în special, informaţii refe-
ritoare la numele clientului, la forma sa juridică, la adresă, la cadrele sale de condu-
cere și la dispoziţiile care reglementează competenţa de a angaja persoane juridice; 

  iii) adoptarea reglementărilor care impun instituţiilor fi nanciare obligaţia de a 
semnala prompt autorităţilor competente toate operaţiunile complexe, neobișnuite, 
importante și toate tipurile neobișnuite de operaţiuni, atunci cînd ele nu au o cauză 
economică sau licită aparentă, fără a se teme de a vedea responsabilitatea lor penală 
sau civilă angajată pentru violarea regulilor de confi denţialitate, dacă ele aduc la 
cunoștinţă cu bună-credinţă bănuielile lor; 

 iv) să ceară instituţiilor fi nanciare să păstreze, pe o durată de cel puţin 5 ani, toate 
documentele necesare care se referă la operaţiuni interne și internaţionale. 

2) Statele Părţi cooperează și la prevenirea infracţiunilor prevăzute la art.2, avînd 
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în vedere: 
a) măsuri pentru supravegherea tuturor organismelor de transfer monetar, inclu-

siv, spre exemplu, aprobarea acordată acestor organisme; 
b) măsuri realiste care permit detectarea sau supravegherea transportului fi zic 

transfrontier al numerarului și al efectelor la purtător negociabile, sub rezerva ca 
acestea să fi e supuse garanţiilor stricte care să vizeze asigurarea că informaţia este 
utilizată cu bună știinţă și că acestea nu împiedică în nici un fel libera circulaţie a 
capitalurilor. 

3) Statele Părţi cooperează, pe lîngă aceasta, la prevenirea infracţiunilor prevă-
zute la art.2, prin schimbarea de informaţii exacte și verifi cate conform legislaţiei 
lor interne și prin coordonarea măsurilor administrative și a celorlalte măsuri luate, 
dacă este cazul, cu scopul de a preveni comiterea infracţiunilor prevăzute la art.2 și, 
în special, prin: 

a) stabilirea și menţinerea canalelor de comunicaţie între organismele și serviciile 
lor competente, cu scopul de a facilita schimbarea sigură și rapidă de informaţii asu-
pra tuturor aspectelor infracţiunilor prevăzute la art.2; 

b) cooperarea între ele pentru a proceda la anchete referitoare la infracţiunile 
prevăzute la art.2, cu referire la: 

 i) identitatea, coordonatele și activităţile persoanelor asupra cărora există o bănu-
ială că au participat la comiterea unor astfel de infracţiuni; 

 ii) mutaţiile de fonduri în raport cu comiterea acestor infracţiuni. 
4) Statele Părţi pot schimba informaţii prin intermediul Organizaţiei 

Internaţionale de Poliţie Criminală (INTERPOL). 
Articolul 19 

Statul Parte pe teritoriul căruia a fost angajată o acţiune penală împotriva autorului 
prezumat al infracţiunii comunică despre aceasta, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
sa internă sau prin procedurile aplicabile, rezultatul defi nitiv Secretarului General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care informează despre aceasta celelalte State Părţi. 

Articolul 20 

Statele Părţi se achită de obligaţiile care decurg din prezenta convenţie, cu res-
pectarea principiului egalităţii suverane și integrităţii teritoriale a statelor, precum și 
principiului neamestecului în afacerile interne ale celorlalte state. 

Articolul 21 

Nici una dintre dispoziţiile prezentei convenţii nu are incidenţă asupra celorlalte 
drepturi, obligaţii și forme de responsabilitate ale Statelor Părţi și indivizilor în vir-
tutea dreptului internaţional umanitar și a celorlalte convenţii competente. 

Articolul 22 

Nici una dintre dispoziţiile prezentei convenţii nu abilitează vreun Stat Parte să 
exercite pe teritoriul unui alt Stat Parte o competenţă sau funcţii care sunt rezervate 
exclusiv autorităţilor celuilalt Stat Parte prin dreptul său intern. 

Articolul 23 
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1) Anexa poate fi  modifi cată prin adăugarea de tratate relevante care să întruneas-
că următoarele condiţii: 

a) să fi e deschise participării tuturor statelor; 
b) să fi e intrate în vigoare; 
c) să fi  făcut obiectul ratifi cării, acceptării, aprobării sau aderării a cel puţin 22 de 

State Părţi la prezenta convenţie. 
2) După intrarea în vigoare a prezentei convenţii orice Stat Parte poate propune un 

astfel de amendament. Orice propunere de amendament este comunicată în scris depo-
zitarului, care avizează toate Statele Părţi despre propunerile care întrunesc condiţiile 
enunţate la paragraful 1 și le solicită avizul asupra adoptării amendamentului propus. 

3) Amendamentul propus este considerat adoptat, cu condiţia ca o treime din 
numărul Statelor Părţi să nu se opună în scris în cele 180 de zile care urmează co-
municării sale. 

4) O dată adoptat, amendamentul intră în vigoare, pentru toate Statele Părţi care 
au depus un instrument de ratifi care, de acceptare sau de aprobare, la 30 de zile după 
depunerea celui de-al 22-lea dintre aceste instrumente. Pentru fi ecare dintre Statele 
Părţi care ratifi că, acceptă sau aprobă amendamentul după depunerea celui de-al 
22-lea instrument, amendamentul intră în vigoare în cea de-a 30-a zi care urmează 
depunerii de către Statul Parte respectiv a instrumentului său de ratifi care, de accep-
tare sau de aprobare. 

Articolul 24 

1) Orice diferend între Statele Părţi privitor la interpretarea sau aplicarea prezen-
tei convenţii, care nu poate fi  soluţionat pe cale de negociere într-un termen rezona-
bil, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre aceste state. Dacă în termen de 6 
luni de la data cererii de arbitraj părţile nu ajung să se pună de acord asupra organi-
zării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de 
Justiţie, prin depunerea unei cereri conform statutului Curţii. 

2) Orice stat poate, în momentul în care semnează, ratifi că, acceptă sau aprobă 
prezenta convenţie ori aderă la aceasta, să declare că nu se consideră legat de dispo-
ziţiile paragrafului 1. Celelalte state nu sunt legate prin respectivele dispoziţii faţă de 
orice Stat Parte care a formulat o astfel de rezervă. 

3) Statul care a formulat o rezervă conform dispoziţiilor paragrafului 2 o poate 
retrage în orice moment, adresînd o notifi care în acest scop Secretarului General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 25 

1) Prezenta convenţie este deschisă semnării de către toate statele, de la 10 ianua-
rie 2000 la 31 decembrie 2001, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York. 

2) Prezenta convenţie este supusă ratifi cării, acceptării sau aprobării. Instrumentele 
de ratifi care, de acceptare sau de aprobare vor fi  depuse pe lîngă Secretarul General 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

3) Prezenta convenţie este deschisă aderării oricărui stat. Instrumentele de aderare 
vor fi  depuse pe lîngă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Articolul 26 
1) Prezenta convenţie va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi care va urma datei 

depunerii pe lîngă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al 
22-lea instrument de ratifi care, de acceptare, de aprobare sau de aderare. 

2) Pentru fi ecare dintre statele care vor ratifi ca, accepta sau aproba prezenta con-
venţie sau vor adera la aceasta după depunerea celui de-al 22-lea instrument de rati-
fi care, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenţia va intra în vigoare în cea 
de-a 30-a zi după depunerea de către acest stat a instrumentului său de ratifi care, de 
acceptare, de aprobare sau de aderare. 

Articolul 27 
1) Orice Stat Parte poate denunţa prezenta convenţie adresînd o notifi care scrisă 

în această privinţă Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
2) Denunţarea va produce efect după un an de la data la care notifi carea a fost 

primită de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Articolul 28 

Originalul prezentei convenţii, ale cărei texte în limbile engleză, arabă, chineză, 
spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi  depus la Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite o copie certifi cată tuturor statelor. 

Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător în acest scop de către 
guvernele lor, au semnat prezenta convenţie, care a fost deschisă spre semnare la New 
York la 10 ianuarie 2000. 

Anexă 
1) Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite de aeronave (Haga, 16 decem-

brie 1970). 
2) Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii avi-

aţiei civile (Montreal, 23 septembrie 1971). 
3) Convenţia asupra prevenirii și reprimării infracţiunilor îndreptate împotriva 

persoanelor care se bucură de o protecţie internaţională, incluzînd pe agenţii diplo-
maţiei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1973. 

4) Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite la 17 decembrie 1979. 

5) Convenţia internaţională asupra protecţiei fi zice a materiilor nucleare (Viena, 
3 martie 1980). 

6) Protocolul asupra reprimării actelor ilicite de violenţă în aeroporturi servind 
aviaţiei civile internaţionale, complementar Convenţiei pentru reprimarea actelor 
ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile (Montreal, 24 februarie 1988). 

7) Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii na-
vigaţiei maritime (Roma, 10 martie 1988). 

8) Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii 
platformelor fi xe situate pe platoul continental (Roma, 10 martie 1988). 

9) Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, 
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 decembrie 1997.
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CONVENŢIA ÎMPOTRIVA LUĂRII DE OSTATICI*

Statele părţi la prezenta Convenţie**, 
avînd în vedere scopurile și principiile Cartei Naţiunilor Unite privind menţine-

rea păcii și securităţii internaţionale și dezvoltarea relaţiilor amicale și a cooperării 
între state, 

recunoscînd îndeosebi că fi ecare are dreptul la viaţă, la libertate și la securitatea 
persoanei sale așa cum s-a prevăzut în Declaraţia universală a drepturilor omului și 
în Pactul internaţional referitor la drepturile civile și politice, 

reafi rmînd principiul egalităţii în drepturi a popoarelor și dreptul lor de a dispune 
de propria lor soartă consacrat în Carta Naţiunilor Unite și în Declaraţia referitoa-
re la principiile dreptului internaţional privind relaţiile amicale și cooperarea între 
state conform Cartei Naţiunilor Unite, precum și în celelalte rezoluţii pertinente ale 
Adunării Generale, 

considerînd că luarea de ostatici este un delict care preocupă în mod serios co-
munitatea internaţională și că, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii, 
oricine comite un act de luare de ostatici trebuie să fi e urmărit sau extrădat, 

convinse de necesitatea urgentă a dezvoltării unei cooperări internaţionale între 
state în ceea ce privește elaborarea și adoptarea de măsuri efi cace menite să prevină, 
să reprime și să pedepsească toate actele de luare de ostatici ca manifestări ale tero-
rismului internaţional, 

au convenit asupra celor ce urmează: 
Articolul 1 

1) Comite infracţiunea de luare de ostatici în sensul prezentei Convenţii oricine 
sechestrează o persoană (în cele ce urmează denumită ostatic) sau o deţine și o ame-
ninţă că o va omorî, o va răni sau că va continua să o deţină pentru a constrînge o 
parte terţă și anume un stat, o organizaţie internaţională interguvernamentală, o 
persoană fi zică sau morală ori un grup de persoane, să îndeplinească un act oarecare 
sau să se abţină de la un asemenea act, ca o condiţie explicită sau implicită a punerii 
în libertate a ostaticului. 

2) Comite, de asemenea, o infracţiune în sensul prezentei Convenţii, oricine: 
a) încearcă să comită un act de luare de ostatici; sau 
b) devine complicele unei persoane care comite sau încearcă să comită un act de 

luare de ostatici. 
Articolul 2 

Orice stat parte sancţionează infracţiunile prevăzute la art.1 cu pedepse adecvate 
care iau în considerare natura gravă a acestor infracţiuni. 

* Adoptată la New York la 18 decembrie 1999. 
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 1243-XV din 18 iulie 2002. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 115-116 din 8 august 2002. Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 2006, 
Vol. 35, p. 299. 



404

Articolul 3 

1) Statul parte pe teritoriul căruia ostaticul este deţinut de autorul infracţiunii ia 
toate măsurile pe care le consideră potrivite pentru ameliorarea soartei ostaticului, 
îndeosebi pentru a asigura eliberarea sa și, la nevoie, a-i înlesni plecarea după pune-
rea lui în libertate. 

2) Dacă un obiect deţinut de autorul infracţiunii ca urmare a luării de ostatici 
ajunge să fi e deţinut de un stat parte, acesta îl restituie, îndată ce este posibil, după 
caz, ostaticului sau părţii terţe vizate la art.1, ori autorităţilor lor respective. 

Articolul 4 

Statele părţi colaborează la prevenirea infracţiunilor prevăzute la art.1, îndeosebi: 
a) luînd toate măsurile posibile spre a se preveni pregătirea, pe teritoriile lor re-

spective, a acestor infracţiuni destinate a fi  comise în cuprinsul sau în afara terito-
riului lor, inclusiv măsuri tinzînd să interzică pe teritoriul lor activităţile ilegale ale 
indivizilor, grupurilor și organizaţiilor care încurajează, aţîţă, organizează sau comit 
acte de luare de ostatici; 

b) făcînd schimb de informaţii și coordonînd măsurile administrative și altele ce 
urmează a fi  luate, dacă este cazul, pentru a se preveni săvîrșirea acestor infracţiuni. 

Articolul 5 

1) Orice stat parte ia măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa de a judeca 
infracţiunile prevăzute la art.1, care sunt comise: 

a) pe teritoriul său sau la bordul unei nave sau al unei aeronave înmatriculate în 
acel stat; 

b) de către unul dintre resortisanţii săi, sau, dacă acel stat consideră indicat, de 
către apatrizii care au reședinţa obișnuită pe teritoriul său; 

c) pentru a-l constrînge să îndeplinească un act oarecare sau să se abţină de la un 
asemenea act; sau 

d) împotriva unui ostatic care este resortisantul acelui stat, cînd acesta consideră 
indicat. 

2) De asemenea, orice stat parte ia măsurile necesare pentru a-și stabili compe-
tenta de a judeca infracţiunile prevăzute la art.1 în cazul în care autorul prezumat al 
infracţiunii se afl ă pe teritoriul său și dacă statul nu-l extrădează unuia dintre statele 
vizate la paragraful 1 al prezentului articol. 

3) Prezenta Convenţie nu exclude o competenţă penală exercitată în virtutea le-
gislaţiei interne. 

Articolul 6 

1) Dacă apreciază că circumstanţele justifi că acest lucru, orice stat parte pe te-
ritoriul căruia se afl ă autorul prezumat al infracţiunii asigură, în conformitate cu 
legislaţia sa, detenţiunea acestei persoane sau ia orice alte măsuri necesare pentru a 
se asigura de persoana autorului prezumat, în perioada de timp necesară angajării 
urmăririi penale sau a unei proceduri de extrădare. Acest stat parte va trebui să pro-
cedeze imediat la o anchetă preliminară în vederea stabilirii faptelor. 
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2) Determinarea sau celelalte măsuri vizate la paragraful 1 al prezentului arti-
col sunt notifi cate fără întîrziere direct sau prin intermediul secretarului general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite: 

a) statului unde a fost comisă infracţiunea; 
b) statului care a făcut obiectul constrîngerii sau tentativei de constrîngere; 
c) statului a cărui naţionalitate o are persoana fi zică sau morală care a făcut obiec-

tul constrîngerii sau al tentativei de constrîngere; 
d) statului a cărui naţionalitate o are ostaticul sau pe teritoriul căruia acesta își are 

reședinţa obișnuită; 
e) statului a cărui naţionalitate o are autorul prezumat al infracţiunii sau, dacă 

acesta este apatrid, statului pe teritoriul căruia își are reședinţa; 
f) organizaţiei internaţionale interguvernamentale care a făcut obiectul constrîn-

gerii sau al tentativei de constrîngere; 
g) tuturor celorlalte state interesate. 
3) Orice persoană faţă de care sunt luate măsurile vizate la paragraful 1 al prezen-

tului articol este în drept: 
a) să comunice fără întîrziere cu reprezentantul competent cel mai apropiat al sta-

tului a cărui naţionalitate o are sau care este abilitat în alt mod să stabilească această 
comunicare sau, dacă este vorba de o persoană apatridă, al statului pe teritoriul 
căruia această persoană își are reședinţa obișnuită; 

b) să primească vizita unui reprezentant al acestui stat. 
4) Drepturile menţionate în paragraful 3 al prezentului articol trebuie să fi e exer-

citate în cadrul legilor și regulamentelor statului pe teritoriul căruia se afl ă autorul 
prezumat al infracţiunii, înţelegîndu-se totuși că aceste legi și regulamente trebuie 
să permită realizarea deplină a scopurilor pentru care drepturile sunt acordate în 
virtutea paragrafului 3 al prezentului articol. 

5) Dispoziţiile paragrafelor 3 și 4 ale prezentului articol nu aduc atingere drep-
tului oricărui stat parte, care și-a stabilit competenţa în conformitate cu paragraful 
1 b) al art.5, de a invita Comitetul Internaţional al Crucii Roșii să comunice cu 
autorul prezumat al infracţiunii și să-i facă vizită. 

6) Statul care procedează la ancheta preliminară menţionată în paragraful 1 al 
prezentului articol comunică în mod rapid concluziile anchetei statelor sau organi-
zaţiei menţionate în paragraful 2 al prezentului articol și le indică dacă înţelege să-și 
exercite competenţa. 

Articolul 7 

Statul parte în care a fost angajată o acţiune penală împotriva autorului prezumat 
al infracţiunii comunică, în conformitate cu legile sale, rezultatul defi nitiv al aces-
teia Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care informează despre 
aceasta celelalte state interesate și organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
interesate. 

Articolul 8 

1) Statul parte pe teritoriul căruia este descoperit autorul prezumat al infracţiunii, 
dacă nu-l extrădează, supune problema, fără vreo excepţie și indiferent dacă infrac-
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ţiunea a fost sau nu comisă pe teritoriul său, autorităţilor sale competente pentru 
exercitarea acţiunii penale potrivit unei proceduri conforme legislaţiei acestui stat. 
Aceste autorităţi iau decizia în aceleași condiţii ca pentru orice infracţiune de drept 
comun de natură gravă, potrivit legilor acestui stat. 

2) Orice persoană contra căreia a fost angajată o procedură pentru una dintre in-
fracţiunile prevăzute la art.1 se bucură de gradaţia unui tratament echitabil în toate 
stadiile procedurii, inclusiv de folosinţa tuturor drepturilor și garanţiilor prevăzute 
de legea statului pe teritoriul căruia ea se afl ă. 

Articolul 9 

1) Nu se va admite o cerere de extrădare supusă în virtutea prezentei Convenţii 
cu privire la un autor prezumat al infracţiunii, dacă statul parte solicitat are motive 
substanţiale să creadă: 

a) că cererea de extrădare referitoare la o infracţiune prevăzută la art.1 a fost pre-
zentată în scopul de a urmări sau de a pedepsi o persoană pentru motive privind rasa, 
religia, naţionalitatea, originea etnică sau opiniile sale politice, sau 

b) că poziţia acestei persoane riscă să sufere un prejudiciu: 
 i) pentru unul din motivele vizate în alin.a) al prezentului paragraf, sau 
 ii) pentru motivul că autorităţile competente ale statului care are calitatea de a 

exercita drepturile de protecţie nu pot comunica cu ea. 
2) Referitor la infracţiunile defi nite în prezenta Convenţie, dispoziţiile tuturor tra-

tatelor și aranjamentelor de extrădare aplicabile între statele părţi sunt modifi cate în-
tre aceste state părţi în măsura în care ele sunt incompatibile cu prezenta Convenţie. 

Articolul 10 

1) Infracţiunile prevăzute la art.1 sunt de drept considerate cazuri de extrădare 
în orice tratat de extrădare încheiat între statele părţi. Statele părţi se angajează să 
includă aceste infracţiuni drept cazuri de extrădare în orice tratat de extrădare ce 
s-ar încheia între ele. 

2) Dacă un stat parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat este 
sesizat cu o cerere de extrădare de către un alt stat parte cu care nu este legat prin-
tr-un tratat de extrădare, statul solicitat are latitudinea de a considera că prezenta 
Convenţie constituie baza juridică a extrădării în ceea ce privește infracţiunile pre-
văzute la art.1. Extrădarea este subordonată celorlalte condiţii prevăzute de dreptul 
statului solicitat. 

3) Statele părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc 
infracţiunile prevăzute la art.1 drept caz de extrădare între ele în condiţiile prevăzute 
de dreptul statului solicitat. 

4) Între statele părţi, infracţiunile prevăzute la art.1 sunt considerate pentru sco-
purile extrădării ca fi ind comise atît la locul săvîrșirii lor, cît și pe teritoriul statelor 
obligate să-și stabilească competenţa în virtutea paragrafului 1 al art.5. 

Articolul 11 

1) Statele părţi își acordă întrajutorarea juridică cea mai largă cu putinţa în orice 
procedură penală referitoare la infracţiunile prevăzute la art.1, inclusiv în ceea ce pri-
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vește comunicarea tuturor elementelor de probă de care dispun și care sunt necesare 
pentru scopurile procedurii. 

2) Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu afectează obligaţiile referi-
toare la întrajutorarea judiciară stipulate în orice alt tratat. 

Articolul 12 

În măsura în care Convenţiile de la Geneva din 1949 pentru protecţia victimelor 
de război sau protocoalelor adiţionale la aceste Convenţii sunt aplicabile unui act de 
luare de ostatici anumit și în măsura în care statele părţi la prezenta Convenţie sunt 
ţinute, în virtutea acelor Convenţii, să urmărească sau să predea pe autorul luării 
de ostatici, prezenta Convenţie nu se aplică unui act de luare de ostatici săvîrșit în 
cursul unor confl icte armate în sensul Convenţiilor de la Geneva din 1949 și pro-
tocoalelor aferente, inclusiv al confl ictelor armate vizate în paragraful 4 din art.1 al 
Protocolului 1 din 1977 în care popoarele luptă contra dominaţiei coloniale și ocu-
paţiei străine și contra regimurilor rasiste, în exercitarea dreptului popoarelor de a 
dispune de soarta lor, consacrat în Carta Naţiunilor Unite și în Declaraţia referitoare 
la principiile dreptului internaţional privind relaţiile amicale și cooperarea între state 
conform Cartei Naţiunilor Unite. 

Articolul 13 

Prezenta Convenţie nu este aplicabilă cînd infracţiunea este comisă pe teritoriul 
unui singur stat, cînd ostaticul și autorul prezumat al infracţiunii au naţionalitatea 
acestui stat și autorul prezumat al infracţiunii este descoperit pe teritoriul acestui 
stat. 

Articolul 14 

Nimic în prezenta Convenţie nu poate fi  interpretat că ar justifi ca violarea inte-
grităţii teritoriale sau independenţei politice a unui stat contrar Cartei Naţiunilor 
Unite. 

Articolul 15 

Dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor afecta aplicarea tratatelor asupra azilului, 
în vigoare la data adoptării acestei Convenţii în ce privește statele care sunt părţi la 
aceste tratate. Un stat parte la prezenta Convenţie nu va putea însă invoca aceste tra-
tate în privinţa unui alt stat la prezenta Convenţie care nu este parte la aceste tratate. 

Articolul 16 

1) Orice diferend între două sau mai multe state părţi privind interpretarea sau 
aplicarea prezentei Convenţii care nu este soluţionat pe cale de negocieri este supus 
arbitrajului, la cererea unuia dintre ele. Dacă, în următoarele șase luni de la data 
cererii de arbitraj, părţile nu reușesc să se pună de acord asupra organizării arbitra-
jului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, 
depunînd o cerere în conformitate cu statutul curţii. 

2) Orice stat va putea, în momentul în care va semna prezenta Convenţie, o va 
ratifi ca sau va adera la ea, să declare că nu se considera legat de dispoziţiile paragra-
fului 1 al prezentului articol. Celelalte state părţi nu vor fi  legate prin acele dispoziţii 
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faţă de un stat parte care va fi  formulat de o asemenea rezervă. 
3) Orice stat parte care va fi  formulat o rezervă în conformitate cu dispoziţiile 

paragrafului 2 al prezentului articol va putea ridica în orice moment această rezervă 
printr-o notifi care adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 17 

1) Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare tuturor statelor, pînă la 31 de-
cembrie 1980, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York. 

2) Prezenta Convenţie va fi  ratifi cată. Instrumentele de ratifi care vor fi  depuse la 
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

3) Prezenta Convenţie este deschisă spre aderare oricărui stat. Instrumentele de 
aderare vor fi  depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 18 

1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi care urmează 
datei depunerii la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al 
douăzeci și doilea instrument de ratifi care sau de aderare. 

2) Pentru fi ecare dintre statele care vor ratifi ca Convenţia sau vor adera la ea după 
depunerea celui de-al douăzeci și doilea instrument de ratifi care sau de aderare, 
Convenţia va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la depunerea de către acest 
stat a instrumentului său de ratifi care sau de aderare. 

Articolul 19 

1) Orice stat parte poate denunţa prezenta Convenţie pe cale de notifi care scrisă 
adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

2) Denunţarea va produce efect după un an de la data la care notifi carea va fi  
primită de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 20 

Originalul prezentei Convenţii, ale cărei texte englez, arab, chinez, spaniol, fran-
cez și rus sunt deopotrivă autentice, va fi  depus la Secretarul General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, care va trimite tuturor statelor copia Convenţiei certifi cată pentru 
conformitate. 

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în modul cuvenit în acest scop de guvernele lor 
respective, au semnat prezenta Convenţie care a fost deschisă spre semnare la New 
York la 18 decembrie 1979.
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CONVENŢIA ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII 
TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE*

Articolul 1 
Obiect 

Obiectul prezentei Convenţii este promovarea cooperării în scopul prevenirii și 
combaterii mai efi ciente a criminalităţii transnaţionale organizate. 

Articolul 2 
Terminologie 

În sensul prezentei Convenţii**: 
a) expresia “grup infracţional organizat” desemnează un grup structurat alcătuit 

din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acţionează în 
înţelegere, în scopul săvîrșirii uneia ori mai multor infracţiuni grave sau infracţiuni 
prevăzute de prezenta Convenţie, pentru a obţine, direct ori indirect, un avantaj 
fi nanciar sau un alt avantaj material; 

b) expresia “ infracţiune gravă” înseamnă un act care constituie o infracţiune pasi-
bilă de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maximum nu trebuie să fi e mai mic 
de 4 ani sau de o pedeapsă mai grea; 

c) expresia “grup structurat” desemnează un grup care nu s-a constituit la întîm-
plare pentru a comite neapărat o infracţiune și care nu deţine neapărat un anumit 
rol de continuitate sau de structură elaborată pentru membrii săi; 

d) termenul “bunuri” înseamnă orice fel de bunuri, corporale sau incorporale, 
mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum și actele juridice ori documen-
tele care atestă proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele; 

e) expresia “produs al crimei” se referă la orice bun care provine direct sau indirect 
din săvîrșirea unei infracţiuni ori care este obţinut direct sau indirect prin săvîrșirea ei; 

f) termenii “blocare” sau “sechestru” se referă la interdicţia temporară a transfe-
rului, conversiei, dispoziţiei ori circulaţiei de bunuri sau la faptul de a fi  asumat 
temporar paza ori controlul de bunuri pe baza deciziei unei instanţe sau a unei alte 
autorităţi competente; 

g) termenul “confi scare” înseamnă deposedarea permanentă de bunuri, pe baza 
deciziei unei instanţe sau a unei alte autorităţi competente; 

h) expresia “ infracţiune principală” înseamnă orice infracţiune în urma căreia 
rezultă un produs susceptibil de a deveni obiectul unei infracţiuni prevăzute de art.6 
al prezentei Convenţii; 

i) expresia “ livrare supravegheată” se referă la metoda care constă în permiterea tre-
cerii pe teritoriul unuia sau mai multor state a unor expedieri ilicite ori suspecte de a 
fi  ilicite, cu știrea și sub controlul autorităţilor competente ale acestor state, în vederea 
anchetării unei infracţiuni și identifi cării persoanelor implicate în săvîrșirea ei; 

* Adoptată la New York la 15 noiembrie 2000.
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 15-XV din 17 februarie 2005. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 36-38 din 4 martie 2005. În vigoare pentru Republica Moldova din 4 martie 2005. 
Publicată în ediţia ofcială "Tratate internaţionale", 2006, Vol. 35, p. 333.
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j) expresia “organizaţie regională de integrare economică” se referă la orice orga-
nizaţie constituită de state suverane dintr-o regiune dată, căreia statele membre 
i-au transferat competenţe în ceea ce privește problemele reglementate de prezenta 
Convenţie și care a fost împuternicită în forma cuvenită, conform procedurilor sale 
interne, pentru a semna, ratifi ca, accepta, aproba Convenţia menţionată sau a adera 
la aceasta; referirile la Statele Părţi din prezenta Convenţie sunt aplicabile acestor 
organizaţii în limita competenţei lor. 

Articolul 3 
Sfera de aplicare 

1) Prezenta Convenţie se aplică, în afară de o dispoziţie contrară, anchetelor și 
urmăririlor privind: 

a) infracţiunile prevăzute la art.5, 6, 8 și 23 din prezenta Convenţie; și 
b) infracţiunile grave, cum sunt cele prevăzute la art.2 din prezenta Convenţie, 

în cazul în care aceste infracţiuni sunt de natură transnaţională, implicînd un grup 
infracţional organizat. 

2) În scopurile paragrafului 1 al prezentului articol, o infracţiune este de natură 
transnaţională dacă: 

a) este săvîrșită în mai mult de un stat; 
b) este săvîrșită într-un stat, dar o parte substanţială a pregătirii, planifi cării, con-

ducerii sale sau a controlului său are loc într-un alt stat; 
c) este săvîrșită într-un stat, dar implică un grup infracţional organizat care des-

fășoară activităţi infracţionale în mai mult de un stat; sau 
d) este săvîrșită într-un stat, dar are efecte substanţiale într-un alt stat. 

Articolul 4 
Protecţia suveranităţii 

1) Statele Părţi își execută obligaţiile în baza prezentei Convenţii, într-un mod 
compatibil cu principiile egalităţii suverane și al integrităţii teritoriale a statelor și cu 
cel al neintervenţiei în afacerile interne ale altor state. 

2) Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu abilitează un Stat Parte să exercite pe 
teritoriul unui alt stat o competenţă și funcţiuni care sunt rezervate exclusiv autori-
tăţilor acestui stat de către dreptul său intern. 

Articolul 5 
Incriminarea participării la un grup infracţional organizat 

1) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a 
atribui caracterul de infracţiune, dacă a fost săvîrșită cu intenţie: 

a) unuia sau altuia dintre actele următoare sau ambelor, ca infracţiuni distincte 
de cele care implică o tentativă de activitate infracţională ori consumarea acesteia: 

 i) faptei de a se înţelege cu una sau mai multe persoane în vederea săvîrșirii unei 
infracţiuni grave cu un scop legat direct ori indirect de obţinerea unui avantaj fi -
nanciar sau a altui avantaj material și, cînd dreptul intern o cere, implicînd un act 
săvîrșit de unul dintre participanţi în baza acestei înţelegeri ori implicînd un grup 
infracţional organizat; 

 ii) participării active a unei persoane care are cunoștinţă fi e de scopul și de acti-
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vitatea infracţională generală a unui grup infracţional organizat, fi e de intenţia sa de 
a săvîrși infracţiunile în cauză: 

 - activităţilor infracţionale ale grupului infracţional organizat; 
 - altor activităţi ale grupului infracţional organizat, cînd această persoană știe că 

participarea sa va contribui la realizarea scopului infracţional sus-menţionat; 
b) faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a încuraja sau a favoriza prin ajutor 

ori sfaturi săvîrșirea unei infracţiuni grave implicînd un grup infracţional organizat. 
2) Cunoașterea, intenţia, scopul, motivarea sau înţelegerea prevăzute la paragra-

ful 1 al prezentului articol pot fi  deduse din circumstanţele de fapt obiective. 
3) Statele Părţi al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevă-

zute la lit.a) i) a paragrafului 1 al prezentului articol implicării unui grup infracţio-
nal organizat veghează ca dreptul lor intern să prevadă toate infracţiunile grave im-
plicînd grupuri infracţionale organizate. Aceste State Părţi, precum și Statele Părţi 
al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevăzute la lit.a) i) a 
paragrafului 1 al prezentului articol săvîrșirii unui act în baza înţelegerii aduc aceas-
tă informaţie la cunoștinţa Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în 
momentul în care ele semnează prezenta Convenţie sau depun instrumentele lor de 
ratifi care, de acceptare, de aprobare sau de aderare. 

Articolul 6 

Incriminarea spălării produsului infracţiunii 
1) Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor fundamentale ale dreptului 

său intern, măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de 
infracţiune, cînd actul a fost săvîrșit cu intenţie: 

a) i)schimbării sau transferului de bunuri despre care cel care le desfășoară știe că 
sunt produsul infracţiunii, în scopul de a ascunde ori de a deghiza originea ilicită 
a bunurilor respective sau de a ajuta orice persoană care este implicată în săvîrșirea 
infracţiunii principale să se sustragă consecinţelor juridice ale actelor sale; 

 ii) disimulării sau deghizării naturii veritabile, a originii, a amplasării, a dispune-
rii, a schimbării ori a proprietăţii de bunuri sau a altor drepturi referitoare la acestea 
al căror autor știe că sunt produsul infracţiunii; 

b) și, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic: 
 i) achiziţiei, deţinerii sau utilizării de bunuri despre care cel care le achiziţionea-

ză, le deţine ori le utilizează știe, în momentul în care le primește, că sunt produsul 
infracţiunii; 

 ii) participării la una dintre infracţiunile prevăzute conform prezentului articol 
sau la orice altă asociere, înţelegere, tentativă ori complicitate prin furnizarea de 
asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea săvîrșirii ei. 

2) În scopurile aplicării paragrafului 1 al prezentului articol: 
a) fi ecare Stat Parte se străduiește să aplice paragraful 1 al prezentului articol celei 

mai largi sfere de infracţiuni principale; 
b) fi ecare Stat Parte include în infracţiunile principale toate infracţiunile grave, 

cum sunt cele prevăzute la art.2 al prezentei Convenţii și infracţiunile prevăzute la 
art.5, 8 și 23. Fiind vorba de Statele Părţi a căror legislaţie conţine o listă de infrac-
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ţiuni principale specifi ce, ele includ în această listă minimum o categorie completă 
de infracţiuni legate de grupurile infracţionale organizate; 

c) în scopurile lit.b), infracţiunile principale includ infracţiunile săvîrșite în in-
teriorul și în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa Statului Parte în cauză. 
Totuși, o infracţiune săvîrșită în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa unui 
Stat Parte nu constituie o infracţiune principală decît atunci cînd actul corespondent 
este o infracţiune în baza dreptului intern al statului în care el a fost săvîrșit și ar 
constitui o infracţiune în baza dreptului intern al Statului Parte care aplică prezen-
tul articol, dacă el a fost săvîrșit pe teritoriul său; 

d) fi ecare Stat Parte remite Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite o 
copie a legilor sale care dau efect prezentului articol, precum și o copie a oricărei modifi -
cări ulterioare aduse acestor legi sau o descriere a acestor legi și a modifi cărilor ulterioare; 

e) în cazul în care principiile fundamentale ale dreptului intern al unui Stat Parte 
o cer, se poate dispune ca infracţiunile enumerate la paragraful 1 al prezentului arti-
col să nu se aplice persoanelor care au săvîrșit infracţiunea principală; 

f) cunoașterea, intenţia sau motivarea, ca elemente constitutive ale unei infracţi-
uni prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, pot fi  deduse din circumstanţele 
de fapte obiective. 

Articolul 7 

Măsuri de luptă împotriva spălării banilor 
1) Fiecare Stat Parte: 
a) instituie un regim intern complet de reglementare și de control al băncilor și 

instituţiilor fi nanciare nebancare, precum și, în caz de nevoie, al altor organisme 
supuse în mod deosebit riscului spălării banilor, în limitele competenţei sale, în 
scopul prevenirii și descoperirii tuturor formelor de spălare a banilor, regim care 
pune accentul pe exigenţele în materie de identifi care a clienţilor, de înregistrare a 
operaţiunilor și de declarare a operaţiunilor suspecte; 

b) se asigură, fără a se aduce atingere dispoziţiilor art.18 și 27 ale prezentei 
Convenţii, că autorităţile administrative, de reglementare, de descoperire și de repri-
mare și altele, însărcinate cu lupta împotriva spălării banilor (inclusiv, cînd dreptul 
său intern prevede, autorităţile judiciare), sunt în măsură să coopereze și să schimbe 
informaţii la nivel naţional și internaţional, în condiţiile defi nite de dreptul său in-
tern și, în acest scop, are în vedere crearea unui serviciu de informaţie fi nanciară care 
va îndeplini rolul de centru naţional de colectare, analiză și difuzare a informaţiilor 
privind eventuale operaţiuni de spălare a banilor. 

2) Statele Părţi au în vedere înfăptuirea unor măsuri realizabile de descoperire 
și de supraveghere a circulaţiei transfrontaliere de numerar și de titluri negociabile 
corespunzătoare, sub rezerva garanţiilor permiţînd asigurarea unei folosiri corecte 
a informaţiilor și fără să se împiedice în nici un fel circulaţia capitalurilor licite. Se 
poate îndeosebi institui obligaţia pentru particulari și întreprinderi de a semnala 
transferurile transfrontaliere ale unor cantităţi importante de monedă și titluri ne-
gociabile corespunzătoare. 

3) În cazul cînd se instituie un regim intern de reglementare și de control con-
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form prevederilor prezentului articol și fără a se aduce atingere oricărui alt articol 
al prezentei Convenţii, Statele Părţi sunt invitate să ia ca linii directoare iniţiativele 
pertinente luate de organizaţiile regionale, interregionale și multilaterale pentru lup-
ta împotriva spălării banilor. 

4) Statele Părţi se străduiesc să dezvolte și să promoveze cooperarea mondială, re-
gională, subregională și bilaterală între autorităţile judiciare, serviciile de descoperire 
și de represiune și autorităţile de reglementare fi nanciară, în vederea luptei împotriva 
spălării banilor. 

Articolul 8 

Incriminarea corupţiei 
1) Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a 

atribui caracterul de infracţiune, în cazul cînd actele au fost săvîrșite cu intenţie: 
a) faptei de a promite, a oferi sau a acorda unui agent public, direct ori indirect, 

un avantaj necuvenit, pentru el însuși sau pentru o altă persoană ori entitate, cu sco-
pul de a îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor 
sale ofi ciale; 

b) faptei unui agent public de a solicita sau de a accepta, direct ori indirect, un avan-
taj necuvenit, pentru el însuși sau pentru o altă persoană ori entitate, cu scopul de a 
îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale ofi ciale. 

2) Fiecare Stat Parte ia în considerare adoptarea de măsuri legislative și alte mă-
suri necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune faptei prevăzute la paragra-
ful 1 al prezentului articol care implică un agent public străin sau un funcţionar 
internaţional. De asemenea, fi ecare Stat Parte are în vedere să atribuie caracterul de 
infracţiune altor forme de corupţie. 

3) Fiecare Stat Parte adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a atribui 
caracterul de infracţiune faptei de a se face complice la o infracţiune prevăzută de 
prezentul articol. 

4) În scopurile paragrafului 1 al prezentului articol și al art.9, termenul “agent 
public” înseamnă un agent public sau o persoană care asigură un serviciu public, așa 
cum acest termen este defi nit în dreptul intern și aplicat în dreptul penal al Statului 
Parte în care persoana în cauză exercită această funcţie. 

Articolul 9 

Măsuri împotriva corupţiei 
1) În afara măsurilor menţionate la art.8 al prezentei Convenţii, fi ecare Stat Parte, 

după cum este necesar și în conformitate cu sistemul său juridic, adoptă măsuri efi -
ciente de ordin legislativ, administrativ sau altele pentru a promova integritatea și a 
preveni, a descoperi și a pedepsi corupţia agenţilor publici. 

2) Fiecare Stat Parte ia măsuri pentru a se asigura că autorităţile sale acţionează în 
mod efi cient în materie de prevenire, descoperire și reprimare a corupţiei agenţilor 
publici, inclusiv acordîndu-le o independenţă sufi cientă pentru a împiedica orice 
infl uenţă nepotrivită asupra acţiunilor lor. 
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Articolul 10 
Responsabilitatea persoanelor juridice 

1) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice, 
pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice care participă la infracţiuni grave 
implicînd un grup infracţional organizat și care săvîrșesc infracţiunile prevăzute de 
art.5, 6, 8 și 23 ale prezentei Convenţii. 

2) Sub rezerva principiilor juridice ale Statului Parte, răspunderea persoanelor 
juridice poate fi  penală, civilă sau administrativă. 

3) Această responsabilitate nu exclude răspunderea penală a persoanelor fi zice 
care au comis infracţiunile. 

4) Fiecare Stat Parte veghează îndeosebi ca persoanele juridice care răspund con-
form prezentului articol să facă obiectul unor sancţiuni efi cace, proporţionale și de 
descurajare de natură penală sau nepenală, inclusiv sancţiuni bănești. 

Articolul 11 
Urmăriri judiciare, judecată şi sancţiuni 

1) Fiecare Stat Parte face ca săvîrșirea unei infracţiuni prevăzute la art.5, 6, 8 și 
23 ale prezentei Convenţii să fi e pasibilă de sancţiuni care ţin seama de gravitatea 
acestei infracţiuni. 

2) Fiecare Stat Parte se străduiește să facă în așa fel încît orice putere judiciară 
discreţionară conferită de dreptul său intern și aferentă urmăririlor judiciare pornite 
împotriva indivizilor pentru infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie să fi e 
exercitată în scopul optimizării efi cacităţii măsurilor de descoperire și de reprimare 
a acestor infracţiuni, ţinînd seama în modul cuvenit de necesitatea de a exercita un 
efect de descurajare în ceea ce privește săvîrșirea lor. 

3) Referitor la infracţiunile prevăzute de art.5, 6, 8 și 23 ale prezentei Convenţii, 
fi ecare Stat Parte ia măsurile corespunzătoare conform dreptului său intern și ţinînd 
seama în modul cuvenit de dreptul la apărare, pentru a face în așa fel încît condiţiile 
cărora le sunt subordonate deciziile de punere în libertate în așteptarea judecăţii sau 
a procedurii de apel să ţină seama de necesitatea de a se asigura prezenţa apărătorului 
în timpul procedurii penale ulterioare. 

4) Fiecare Stat Parte se asigură că instanţele judecătorești sau alte autorităţi com-
petente ţin seama de gravitatea infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie 
atunci cînd examinează eventualitatea unei liberări anticipate sau condiţionate de 
persoane recunoscute ca vinovate pentru aceste infracţiuni. 

5) Dacă este cazul, fi ecare Stat Parte stabilește, în cadrul dreptului său intern, 
o perioadă de prescripţie prelungită în cursul căreia pot fi  pornite urmăriri pentru 
una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, această perioadă fi ind mai 
lungă atunci cînd autorul prezumat al infracţiunii s-a sustras justiţiei. 

6) Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu aduce atingere principiului conform 
căruia defi nirea infracţiunilor stabilite conform acesteia și a mijloacelor juridice de 
apărare aplicabile, precum și alte principii juridice care guvernează legalitatea incri-
minărilor ţin exclusiv de dreptul intern al unui Stat Parte și potrivit căruia infrac-
ţiunile respective sunt urmărite și pedepsite conform dreptului acestui Stat Parte. 
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Articolul 12 

Confi scare şi sechestru 
1) Statele Părţi adoptă, în măsura posibilităţilor, în cadrul sistemelor lor juridice 

naţionale, măsurile necesare pentru a permite confi scarea: 
a) produsului infracţiunii provenit din infracţiunile prevăzute de prezenta 

Convenţie sau a bunurilor a căror valoare corespunde celei a produsului; 
b) bunurilor, materialelor și a altor instrumente folosite sau destinate să fi e folosite 

pentru infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. 
2) Statele Părţi adoptă măsurile necesare pentru a permite identifi carea, localiza-

rea, blocarea sau sechestrarea a tot ce este menţionat la paragraful 1 al prezentului 
articol, în scopul eventualei confi scări. 

3) Dacă produsul infracţiunii a fost transformat sau convertit, în parte sau în 
totalitate, în alte bunuri, acestea din urmă pot face obiectul măsurilor prevăzute în 
prezentul articol în locul și în schimbul acestui produs. 

4) Dacă produsul infracţiunii a fost amestecat cu bunuri achiziţionate în mod legal, 
aceste bunuri, fără prejudicierea competenţelor de blocare sau de sechestrare, pot fi  
confi scate pînă la concurenţa valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat. 

5) Veniturile sau alte avantaje obţinute din produsul infracţiunii, bunuri în care 
produsul a fost transformat sau convertit ori bunuri cu care a fost amestecat pot, de 
asemenea, face obiectul măsurilor prevăzute în prezentul articol, în același mod și în 
aceeași măsură ca produsul infracţiunii. 

6) În scopurile prezentului articol și al art.13, fi ecare Stat Parte împuternicește 
instanţele judecătorești sau alte autorităţi competente să ordone prezentarea ori se-
chestrarea de documente bancare, fi nanciare sau comerciale. Statele Părţi nu pot 
invoca secretul bancar pentru a refuza să dea efect dispoziţiilor prezentului paragraf. 

7) Statele Părţi pot avea în vedere să ceară ca autorul unei infracţiuni să stabi-
lească originea licită a produsului prezumat al infracţiunii sau a altor bunuri care 
pot face obiectul unei confi scări, în măsura în care această exigenţă este conformă 
principiilor dreptului lor intern și naturii procedurii judiciare și a altor proceduri. 

8) Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie în nici un caz să aducă 
atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă. 

9) Nici o dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere principiului conform 
căruia măsurile care sunt prevăzute în acesta sunt defi nite și executate conform 
dreptului intern al fi ecărui Stat Parte și potrivit dispoziţiilor acestui drept. 

Articolul 13 

Cooperarea internaţională în scopul confi scării 
1) În măsura posibilităţilor, în cadrul sistemului său juridic naţional, un Stat Parte 

care a primit de la un alt Stat Parte, avînd competenţa de a investiga o infracţiune 
prevăzută de prezenta Convenţie, o cerere de confi scare a produsului infracţiunii, 
bunurilor, materialelor sau a altor instrumente prevăzute la paragraful 1 al art.12 al 
prezentei Convenţii, care sunt situate pe teritoriul său: 

a) transmite cererea autorităţilor competente în vederea pronunţării unei decizii 
de confi scare și, în cazul în care aceasta intervine, să fi e executată; sau 
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b) transmite autorităţilor sale competente, cu scopul de a fi  executată în limitele 
cererii, decizia de confi scare dată de un tribunal situat pe teritoriul Statului Parte 
solicitant, conform paragrafului 1 al art.12 al prezentei Convenţii, în ceea ce privește 
produsul infracţiunii, bunurile, materialele și alte instrumente prevăzute la paragra-
ful 1 al art.12, situate pe teritoriul Statului Parte solicitat. 

2) În cazul cînd o cerere este făcută de un alt Stat Parte care are competenţă de 
a investiga o infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie, Statul Parte solicitat ia 
măsuri pentru a identifi ca, a localiza și a bloca sau a sechestra produsul infracţiunii, 
bunurile, materialele sau alte instrumente prevăzute la paragraful 1 al art.12 al pre-
zentei Convenţii, în vederea unei eventuale confi scări, fi e ordonată de Statul Parte 
solicitant, fi e ca urmare a unei cereri formulate în baza paragrafului 1 al prezentului 
articol de către Statul Parte solicitat. 

3) Dispoziţiile art.18 al prezentei Convenţii se aplică mutatis mutandis prezentu-
lui articol. În afara informaţiilor prevăzute la paragraful 15 al art.18, cererile făcute 
conform prezentului articol conţin: 

a) în cazul cînd cererea se referă la lit.a) a paragrafului 1 al prezentului articol, o 
descriere a bunurilor care urmează să fi e confi scate și o expunere a faptelor pe care se 
bazează Statul Parte solicitant, care să îi permită Statului Parte solicitat să pronunţe 
o decizie de confi scare în cadrul dreptului său intern; 

b) în cazul cînd cererea se referă la lit. b) a paragrafului 1 al prezentului articol, 
o copie certifi cată a deciziei de confi scare date de Statul Parte solicitant, pe care se 
bazează cererea, o expunere a faptelor și informaţiilor, indicînd limitele în care se 
cere executarea deciziei; 

c) în cazul cînd cererea se referă la paragraful 2 al prezentului articol, o expunere a 
faptelor pe care se bazează Statul Parte solicitant și o descriere a măsurilor solicitate. 

4) Deciziile sau măsurile prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol 
sunt luate de Statul Parte solicitat, conform dreptului său intern și conform dispozi-
ţiilor acestui drept și potrivit regulilor sale de procedură sau ale oricărui tratat, acord 
sau aranjament bilateral sau multilateral care îl leagă de Statul Parte solicitant. 

5) Fiecare Stat Parte remite Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
o copie a legilor și regulamentelor sale care dau efect prezentului articol, precum și o 
copie a oricărei modifi cări ulterioare aduse acestor legi și regulamente sau o descriere 
a acestor legi, regulamente și modifi cări ulterioare. 

6) Dacă un Stat Parte decide să subordoneze adoptarea măsurilor prevăzute la 
paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol existenţei unui tratat în materie, el consideră 
prezenta Convenţie ca bază Convenţională necesară și sufi cientă. 

7) Un Stat Parte poate refuza să dea curs unei cereri de cooperare în baza pre-
zentului articol în situaţia în care infracţiunea la care se referă nu este o infracţiune 
prevăzută de prezenta Convenţie. 

8) Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie în nici un caz să aducă 
atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă. 

9) Statele Părţi au în vedere să încheie tratate, acorduri sau aranjamente bilaterale 
sau multilaterale cu scopul de a întări efi cacitatea cooperării internaţionale instaura-
te în scopurile prezentului articol. 



417

Articolul 14 

Dispunerea de produsul infracţiunii sau de bunurile confi scate 
1) Un Stat Parte care confi scă produsul infracţiunii sau bunuri în aplicarea art.12 

sau a paragrafului 1 al art.13 al prezentei Convenţii dispune de acestea conform 
dreptului său intern și procedurilor sale administrative. 

2) În cazul cînd Statele Părţi acţionează la cererea unui alt Stat Parte în aplica-
rea art.3 al prezentei Convenţii, ele trebuie, în măsura în care dreptul lor intern le 
permite și dacă li s-a adresat o cerere, să aibă în vedere cu titlu prioritar restituirea 
produsului infracţiunii sau a bunurilor confi scate Statului Parte solicitant, cu scopul 
ca acesta din urmă să poată indemniza victimele infracţiunii ori să restituie acest 
produs al infracţiunii sau aceste bunuri proprietarilor lor legitimi. 

3) În cazul cînd un Stat Parte acţionează la cererea unui alt Stat Parte în aplicarea 
art.12 și 13 ale prezentei Convenţii, el poate avea în vedere în mod special să încheie 
acorduri sau aranjamente care să prevadă: 

a) să depună valoarea acestui produs sau a acestor bunuri ori fondurile provenind 
din vînzarea lor sau o parte a acestora în contul stabilit în aplicarea lit.c) a paragra-
fului 2 al art.30 al prezentei Convenţii și la organisme interguvernamentale specia-
lizate în lupta împotriva criminalităţii organizate; 

b) să împartă cu alte State Părţi, sistematic ori de la caz la caz, acest produs sau 
aceste bunuri ori fondurile provenind din vînzarea lor, conform dreptului său intern 
sau procedurilor sale administrative. 

Articolul 15 

Competenţa 
1) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa în 

ceea ce privește infracţiunile prevăzute de art.5, 6, 8 și 23 ale prezentei Convenţii în 
cazurile următoare: 

a) cînd infracţiunea este săvîrșită pe teritoriul său; sau 
b) cînd infracţiunea este săvîrșită la bordul unei nave care poartă pavilionul său 

sau la bordul unei aeronave înmatriculate conform dreptului său intern în momen-
tul în care infracţiunea respectivă a fost săvîrșită. 

2) Sub rezerva art.4 al prezentei Convenţii, un Stat Parte poate, de asemenea, să 
își stabilească competenţa în ceea ce privește una dintre aceste infracţiuni în cazurile 
următoare: 

a) cînd infracţiunea este săvîrșită împotriva unuia dintre naţionalii săi; 
b) cînd infracţiunea este săvîrșită de unul dintre naţionalii săi sau de o persoană 

apatridă care își are reședinţa pe teritoriul său; sau 
c) în cazul în care infracţiunea este: 
 i) una dintre cele stabilite conform paragrafului 1 al art.5 al prezentei Convenţii 

și este săvîrșită în afara teritoriului său, în vederea săvîrșirii pe teritoriul său a unei 
infracţiuni mai grave; 

 ii) una dintre cele stabilite conform lit.b) ii) a paragrafului 1 al art.6 al prezentei 
Convenţii și este săvîrșită în afara teritoriului său, în vederea săvîrșirii pe teritoriul 



418

său a unei infracţiuni prevăzute la lit.a) i) sau ii) sau b) i) ale paragrafului 1 al art.6 
al prezentei Convenţii. 

3) În scopurile paragrafului 10 al art.16 al prezentei Convenţii, fi ecare Stat Parte 
adoptă măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa în ceea ce privește infracţiu-
nile prevăzute de prezenta Convenţie cînd autorul prezumat se afl ă pe teritoriul său 
și nu este extrădat pentru singurul motiv că este naţionalul său. 

4) Fiecare Stat Parte poate, de asemenea, să adopte măsurile necesare pentru a sta-
bili competenţa sa în ceea ce privește infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie 
cînd autorul prezumat se afl ă pe teritoriul său și pe care nu îl extrădează. 

5) Dacă un Stat Parte care își exercită competenţa în baza paragrafului 1 sau 2 
al prezentului articol a fost avizat ori a afl at în orice alt mod că unul sau mai multe 
alte State Părţi instrumentează o anchetă ori au pornit urmăriri sau o procedură ju-
diciară privind același act, autorităţile competente ale acestor State Părţi se consultă, 
pentru a-și coordona acţiunile. 

6) Fără a aduce atingere normelor de drept internaţional general, prezenta 
Convenţie nu exclude exercitarea oricărei competenţe penale stabilite de un Stat 
Parte conform dreptului său intern. 

Articolul 16 

Extrădarea 
1) Prezentul articol se aplică infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie sau în 

cazurile în care un grup infracţional organizat este implicat într-o infracţiune pre-
văzută la lit. a) sau b) a paragrafului 1 al art.3, iar persoana care face obiectul cererii 
de extrădare se afl ă în Statul Parte solicitat, cu condiţia ca infracţiunea pentru care 
se solicită extrădarea să fi e pedepsită de dreptul intern al Statului Parte solicitant și 
al Statului Parte solicitat. 

2) Dacă cererea de extrădare se referă la mai multe infracţiuni grave distincte, din 
care unele nu sunt prevăzute de prezentul articol, Statul Parte solicitat poate aplica 
de asemenea acest articol acestor ultime infracţiuni. 

3) Fiecare dintre infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol este de plin 
drept inclusă în orice tratat de extrădare în vigoare între Statele Părţi ca infracţiune 
al cărei autor poate fi  extrădat. Statele Părţi se angajează să includă aceste infracţiuni 
ca infracţiuni al căror autor poate fi  extrădat conform oricărui tratat de extrădare pe 
care îl vor încheia între ele. 

4) Dacă un Stat Parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat primeș-
te o cerere de extrădare de la un Stat Parte cu care el nu a încheiat un astfel de tratat, 
el poate considera prezenta Convenţie ca bază legală a extrădării pentru infracţiunile 
cărora li se aplică prezentul articol. 

5) Statele Părţi care subordonează extrădarea existenţei unui tratat: 
a) în momentul depunerii instrumentelor lor de ratifi care, acceptare, aprobare 

sau de aderare la prezenta Convenţie comunică Secretarului General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite dacă ele consideră prezenta Convenţie ca bază legală pentru a coo-
pera în materie de extrădare cu alte State Părţi; și 

b) dacă ele nu consideră prezenta Convenţie ca bază legală pentru a coopera în 
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materie de extrădare, se obligă, dacă este cazul, să încheie tratate de extrădare cu alte 
State Părţi în scopul aplicării prezentului articol. 

6) Statele Părţi care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc 
între ele infracţiunilor cărora li se aplică prezentul articol caracterul de infracţiune 
al cărei autor poate fi  extrădat. 

7) Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul intern al Statului 
Parte solicitat sau de tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv, îndeosebi, condiţiilor 
privind pedeapsa minimă prevăzută pentru a extrăda și motivelor pentru care Statul 
Parte poate refuza extrădarea. 

8) Statele Părţi se străduiesc, sub rezerva dreptului lor intern, să accelereze proce-
durile de extrădare și să simplifi ce exigenţele în materie de probe în ceea ce privește 
infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol. 

9) Sub rezerva dispoziţiilor din dreptul său intern și a tratatelor de extrădare pe 
care le-a încheiat, Statul Parte solicitat poate, la cererea Statului Parte solicitant și 
dacă consideră că există circumstanţe justifi cative și urgenţă, să pună în stare de 
deţinere o persoană afl ată pe teritoriul său, a cărei extrădare este cerută, sau să ia 
toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura prezenţa sa cu ocazia procedurii de 
extrădare. 

10) Un Stat Parte pe teritoriul căruia se afl ă autorul prezumtiv al infracţiunii, 
dacă nu extrădează această persoană pentru infracţiunea căreia i se aplică prezen-
tul articol pentru singurul motiv că este unul dintre naţionalii săi, este obligat, la 
cererea Statului Parte care solicită extrădarea, de a supune cauza fără întîrziere ex-
cesivă autorităţilor sale competente în scopul urmăririi. Autorităţile respective decid 
și conduc urmărirea în același mod ca și pentru orice altă infracţiune gravă, în baza 
dreptului intern al acestui Stat Parte. Statele Părţi interesate cooperează între ele, în 
special în materie de procedură și probe, cu scopul de a asigura efi cienţa urmăririlor. 

11) Cînd un Stat Parte, în baza dreptului său intern, nu este autorizat să extră-
deze sau să predea într-o altă formă pe unul dintre naţionalii săi decît dacă este 
apoi trimis în acest Stat Parte pentru a executa pedeapsa pronunţată la terminarea 
procesului sau a procedurii care se afl ă la originea cererii de extrădare sau de predare 
și cînd acest Stat Parte și Statul Parte solicitant se înţeleg asupra acestei opţiuni și a 
altor condiţii pe care le pot considera corespunzătoare, această extrădare sau predare 
condiţionată este sufi cientă în scopurile executării obligaţiei menţionate la paragra-
ful 10 al prezentului articol. 

12) Dacă extrădarea, cerută în scopul executării unei pedepse, este refuzată de-
oarece persoana care face obiectul acestei cereri este un naţional al Statului Parte 
solicitat, acesta, dacă dreptul său intern îi permite, în conformitate cu prevederile 
acestui drept și la cererea Statului Parte solicitant, ia în considerare să dispună el în-
suși executarea pedepsei care a fost pronunţată conform dreptului intern al Statului 
Parte solicitant sau a restului care a rămas de executat. 

13) Oricărei persoane care face obiectul unei urmăriri pentru una dintre infrac-
ţiunile căreia i se aplică prezentul articol i se garantează un tratament echitabil în 
toate stadiile procedurii, inclusiv folosirea tuturor drepturilor și a tuturor garanţiilor 
prevăzute de dreptul intern al Statului Parte pe teritoriul căruia se afl ă. 
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14) Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu trebuie interpretată în sensul creării 
unei obligaţii pentru Statul Parte solicitat de a extrăda dacă are motive serioase să 
considere că cererea a fost prezentată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei per-
soane din cauza sexului, rasei, religiei, naţionalităţii, originii etnice ori a opiniilor 
sale politice sau că dînd curs acestei cereri s-ar cauza un prejudiciu acestei persoane 
pentru unul dintre aceste motive. 

15) De asemenea, Statele Părţi nu pot refuza o cerere de extrădare pentru singurul 
motiv că infracţiunea este considerată avînd legătură cu probleme fi scale. 

16) Înainte de a refuza extrădarea, Statul Parte solicitat consultă, în caz de nevoie, 
Statul Parte solicitant cu scopul de a-i oferi toate posibilităţile de a-și prezenta opini-
ile și de a da informaţii în sprijinul afi rmaţiilor sale. 

17) Statele Părţi se străduiesc să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale și 
multilaterale pentru a permite extrădarea sau pentru a-i crește efi cacitatea.

Articolul 17 

Transferul persoanelor condamnate 
Statele Părţi pot lua în considerare încheierea de acorduri sau aranjamente bilate-

rale ori multilaterale referitoare la transferul pe teritoriul lor de persoane condam-
nate la pedepse cu închisoarea sau la alte pedepse privative de libertate ca urmare 
a infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, cu scopul ca acestea să își poată 
executa acolo restul pedepsei. 

Articolul 18 

Asistenţa judiciară 
1) Statele Părţi își acordă reciproc cea mai largă asistenţă judiciară posibilă cu pri-

lejul anchetelor, urmăririlor și procedurilor judiciare privind infracţiunile prevăzute 
de prezenta Convenţie, după cum se prevede la art.3, și își acordă reciproc o asistenţă 
similară cînd Statul Parte solicitant are motive rezonabile să presupună că infracţiu-
nea prevăzută la lit.a) sau b) a paragrafului 1 al art.3 este de natură transnaţională, 
inclusiv cînd victimele, martorii, produsul, instrumentele sau elementele de probă 
ale acestor infracţiuni se afl ă în Statul Parte solicitat și cînd un grup infracţional 
organizat este implicat în acestea. 

2) Cea mai largă asistenţă judiciară posibilă este acordată, în măsura în care legile, 
tratatele, acordurile și aranjamentele pertinente ale Statului Parte solicitat o permit, 
în cursul anchetelor, urmăririlor și procedurilor judiciare privind infracţiuni în care 
o persoană juridică poate fi  ţinută responsabilă în Statul Parte solicitant conform 
art.10 al prezentei Convenţii. 

3) Asistenţa judiciară care se acordă în aplicarea prezentului articol poate fi  soli-
citată în scopurile următoare: 

a) strîngerea de dovezi sau de depoziţii; 
b) înmînarea actelor judiciare; 
c) efectuarea de percheziţii și sechestre, precum și de blocări; 
d) examinarea de obiecte și cercetarea la faţa locului; 
e) transmiterea de informaţii, de probe și de rapoarte de expertiză; 
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f) transmiterea originalelor sau a copiilor certifi cate pentru conformitate ale do-
cumentelor și dosarelor pertinente, inclusiv ale documentelor administrative, banca-
re, fi nanciare sau comerciale și ale documentelor societăţilor comerciale; 

g) identifi carea sau localizarea produselor infracţiunii, bunurilor, instrumentelor 
sau a altor lucruri în scopul strîngerii elementelor de probă; 

h) facilitarea înfăţișării voluntare a persoanelor în Statul Parte solicitant; 
i) acordarea oricărei alte asistenţe compatibile cu dreptul intern al Statului Parte 

solicitat. 
4) Fără prejudicierea dreptului său intern, autorităţile competente ale unui Stat 

Parte pot, fără cerere prealabilă, să comunice informaţii privind cauzele penale unei 
autorităţi competente a unui alt Stat Parte, dacă apreciază că aceste informaţii ar 
putea servi începerii sau încheierii anchetelor și urmăririlor penale, sau să determine 
acest din urmă Stat Parte să formuleze o cerere în baza prezentei Convenţii. 

5) Comunicarea de informaţii conform paragrafului 4 al prezentului articol se 
face fără prejudicierea anchetelor și urmăririlor penale în statul ale cărui autorităţi 
competente transmit informaţiile. Autorităţile competente care primesc aceste infor-
maţii vor fi  de acord cu oricare cerere tinzînd ca aceste informaţii să rămînă confi -
denţiale chiar temporar sau ca folosirea lor să fi e însoţită de restricţii. Totuși, aceasta 
nu împiedică Statul Parte care primește informaţiile să dezvăluie, cu prilejul proce-
durii judiciare, informaţiile justifi cative în favoarea unui învinuit. În acest din urmă 
caz Statul Parte care primește informaţiile avizează Statul Parte care le comunică, 
înaintea dezvăluirii lor, și, la cererea acestuia, îl consultă. Dacă, într-un caz excepţi-
onal, o notifi care prealabilă nu este posibilă, Statul Parte care primește informaţiile 
încunoștinţează fără întîrziere despre dezvăluire Statul Parte care le comunică. 

6) Dispoziţiile prezentului articol nu afectează cu nimic obligaţiile care rezultă 
din oricare alt tratat bilateral sau multilateral care guvernează ori trebuie să guverne-
ze, în întregime sau în parte, asistenţa judiciară. 

7) Paragrafele 9-29 ale prezentului articol sunt aplicabile cererilor făcute în con-
formitate cu prezentul articol, dacă Statele Părţi în cauză nu sunt legate de un tratat 
de asistenţă judiciară. Dacă aceste State Părţi sunt legate de un asemenea tratat, sunt 
aplicabile dispoziţiile corespunzătoare ale acestuia, numai dacă Statele Părţi nu con-
vin să aplice în locul lor dispoziţiile paragrafelor 9-29 ale prezentului articol. Statele 
Părţi sunt încurajate în mod deosebit să aplice aceste paragrafe dacă ele facilitează 
cooperarea. 

8) Statele Părţi nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenţa judiciară 
prevăzută de prezentul articol. 

9) Statele Părţi pot invoca absenţa dublei incriminări pentru a refuza să dea curs 
unei cereri de asistenţă judiciară prevăzută de prezentul articol. Statul parte solicitat 
poate totuși, cînd apreciază potrivit, să acorde această asistenţă în măsura în care el 
hotărăște după voinţa sa, independent de faptul că actul constituie sau nu o infrac-
ţiune conform dreptului intern al Statului Parte solicitat. 

10) Orice persoană deţinută sau care execută o pedeapsă pe teritoriul unui Stat 
Parte, a cărei prezenţă este solicitată într-un alt Stat Parte în scopul identifi cării sau 
audierii ori pentru ca aceasta să își dea concursul în orice alt mod la obţinerea de 
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probe în cadrul anchetelor, urmăririlor sau procedurii judiciare privind infracţiunile 
prevăzute de prezenta Convenţie, poate face obiectul unui transfer dacă sunt reunite 
condiţiile care urmează: 

a) persoana în cauză consimte la aceasta în mod liber, în deplină cunoștinţă de 
cauză; 

b) autorităţile competente ale celor două State Părţi în cauză consimt la aceasta, 
sub rezerva condiţiilor pe care aceste State Părţi le consideră corespunzătoare. 

11) În scopul paragrafului 10 al prezentului articol: 
a) Statul Parte către care se efectuează transferul are împuternicirea și obligaţia 

să menţină persoana în cauză în detenţie, cu excepţia cererii sau autorizării contrare 
din partea Statului Parte din care persoana a fost transferată; 

b) Statul Parte către care se efectuează transferul își îndeplinește fără întîrziere 
obligaţia de a-l preda pe interesat în paza Statului Parte din care transferul a fost 
efectuat, conform celor convenite în prealabil sau a ceea ce autorităţile competente 
ale celor două State Părţi au hotărît altfel; 

c) Statul Parte către care se efectuează transferul nu poate cere Statului Parte 
din care se efectuează transferul să întreprindă o procedură de extrădare pentru ca 
interesatul să îi fi e remis; 

d) se ţine seama de perioada în care interesatul a fost în detenţie în Statul Parte 
către care a fost transferat, în scopurile reducerii din pedeapsa de executat în Statul 
Parte din care a fost transferat. 

12) În afară de cazul în care Statul Parte din care o persoană trebuie să fi e trans-
ferată în baza paragrafelor 10 și 11 ale prezentului articol nu își dă acordul, această 
persoană, oricare ar fi  naţionalitatea sa, nu va fi  urmărită, deţinută, pedepsită sau su-
pusă altor restricţii ale libertăţii sale de mișcare pe teritoriul Statului Parte către care 
a fost transferată, din motive de acte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării 
sale din teritoriul Statului Parte din care ea a fost transferată. 

13) Fiecare Stat Parte desemnează o autoritate centrală care are responsabilitatea și 
competenţa de a primi cereri de asistenţă judiciară pe care fi e le execută, fi e le trans-
mite autorităţilor competente pentru executare. Dacă un Stat Parte are o regiune sau 
un teritoriu special în care se aplică un sistem de asistenţă judiciară diferit, el poate 
desemna o autoritate centrală distinctă care va avea aceeași funcţie pentru această 
regiune sau teritoriu. Autorităţile centrale asigură executarea și transmiterea rapidă 
și în bună și cuvenită formă a cererilor primite. Dacă autoritatea centrală transmite 
cererea unei autorităţi competente pentru executare, ea încurajează executarea rapi-
dă și în bună și cuvenită formă a cererii de către autoritatea competentă. Autoritatea 
centrală desemnată în acest scop face obiectul unei notifi cări adresate Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care fi ecare Stat Parte 
depune instrumentele sale de ratifi care, acceptare sau aprobare sau de aderare la 
prezenta Convenţie. Cererile de asistenţă judiciară și orice comunicare referitoare 
la acestea sunt transmise autorităţilor centrale desemnate de Statele Părţi. Prezenta 
dispoziţie se înţelege fără a prejudicia dreptul oricărui Stat Parte de a solicita ca aces-
te cereri și comunicări să fi e adresate pe cale diplomatică și, în caz de urgenţă, dacă 
Statele Părţi convin aceasta, prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei 



423

Criminale, dacă aceasta este posibil. 
14) Cererile sunt adresate în scris sau, dacă este posibil, prin orice alt mijloc în 

măsură să producă un document scris, într-o limbă acceptabilă pentru Statul Parte 
solicitat, în condiţii permiţînd acelui Stat Parte să îi stabilească autenticitatea. Limba 
sau limbile acceptabile pentru fi ecare Stat Parte sunt notifi cate Secretarului General 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care acest Stat Parte își depu-
ne instrumentele de ratifi care, acceptare sau aprobare sau de aderare la prezenta 
Convenţie. În caz de urgenţă și dacă Statele Părţi convin în acest fel, cererile pot fi  
făcute oral, dar trebuie să fi e confi rmate fără întîrziere în scris. 

15) O cerere de asistenţă judiciară trebuie să conţină informaţiile următoare: 
a) desemnarea autorităţii care emite cererea; 
b) obiectul și natura anchetei, a urmăririlor sau a procedurii judiciare la care se 

referă cererea, precum și denumirea și funcţiile autorităţii care a fost împuternicită; 
c) un rezumat al faptelor pertinente, în afară de cererile adresate în scopurile în-

mînării de acte judiciare; 
d) o descriere a asistenţei solicitate și detaliile oricărei proceduri speciale cerute de 

Statul Parte solicitant pentru a fi  aplicată; 
e) dacă este posibil, identitatea, adresa și naţionalitatea oricărei persoane urmărite; 

și 
f) scopul în care sunt cerute mărturia, informaţiile sau măsurile. 
16) Statul Parte solicitat poate cere un supliment de informaţii dacă acesta apare 

necesar pentru executarea cererii conform dreptului său intern sau cînd poate facilita 
executarea cererii. 

17) Oricare cerere este executată conform dreptului intern al Statului Parte so-
licitat și, în măsura în care aceasta nu contravine dreptului intern al Statului Parte 
solicitat și cînd este posibil, conform procedurilor specifi cate în cerere. 

18) În cazul cînd este posibil și conform principiilor fundamentale ale dreptului 
intern, dacă o persoană care se afl ă pe teritoriul unui Stat Parte trebuie să fi e ascul-
tată ca martor sau ca expert de autorităţile judiciare ale unui alt Stat Parte, primul 
Stat Parte poate, la cererea celuilalt, să autorizeze audierea sa prin videoconferinţă, 
dacă nu este posibil și nu se dorește ca ea să se înfăţișeze în persoană pe teritoriul 
Statului Parte solicitant. Statele Părţi pot conveni ca audierea să fi e condusă de o 
autoritate judiciară a Statului Parte solicitant și ca o autoritate judiciară a Statului 
Parte solicitat să asiste la aceasta. 

19) Statul Parte solicitant nu comunică, nici nu folosește informaţiile sau ele-
mentele de probă transmise de Statul Parte solicitat pentru anchete, urmăriri sau 
proceduri judiciare, altele decît cele prevăzute în cerere, fără consimţămîntul prea-
labil al Statului Parte solicitat. Nici o prevedere a prezentului paragraf nu împiedică 
Statul Parte solicitant să dezvăluie, în cursul procedurii, informaţiile sau elementele 
de probă pentru dezvinovăţire. În acest ultim caz Statul Parte solicitant avizează 
Statul Parte solicitat înaintea dezvăluirii și, dacă i se adresează o cerere, consultă 
Statul Parte solicitat. Dacă, într-un caz excepţional, o notifi care prealabilă nu este 
posibilă, Statul Parte solicitant informează fără întîrziere Statul Parte solicitat despre 
dezvăluire. 
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20) Statul Parte solicitant poate cere ca Statul Parte solicitat să păstreze secretul 
asupra cererii și conţinutului său, în afara măsurilor necesare pentru a-l executa. 
Dacă Statul Parte solicitat nu poate satisface această exigenţă, el informează fără 
întîrziere Statul Parte solicitant. 

21) Asistenţa judiciară poate fi  refuzată: 
a) dacă cererea nu este făcută în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol; 
b) dacă Statul Parte solicitat apreciază că executarea cererii este susceptibilă să adu-

că atingere suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice sau altor interese esenţiale; 
c) în cazul în care dreptul intern al Statului Parte solicitat ar interzice autorităţilor 

sale să ia măsurile cerute, dacă este vorba de o infracţiune analoagă care face obiectul 
unei anchete, urmăriri sau proceduri judiciare în cadrul propriei sale competenţe; 

d) în cazul în care ar fi  contrară sistemului juridic al Statului Parte solicitat pri-
vind asistenţa judiciară de acceptare a cererii. 

22) Statele Părţi nu pot refuza, de asemenea, o cerere de asistenţă judiciară pentru 
singurul motiv că infracţiunea este considerată avînd legătură cu probleme fi scale. 

23) Orice refuz de asistenţă judiciară trebuie să fi e motivat. 
24) Statul Parte solicitat execută cererea de asistenţă judiciară cît mai prompt po-

sibil și ţine seama, în măsura posibilităţilor, de orice termene sugerate de Statul Parte 
solicitant și care sunt motivate, de preferinţă în cerere. Statul Parte solicitat răspunde 
cererilor rezonabile ale Statului Parte solicitant privind progresele înregistrate în exe-
cutarea cererii. Cînd asistenţa solicitată nu mai este necesară, Statul Parte solicitant 
informează prompt Statul Parte solicitat. 

25) Asistenţa judiciară poate fi  amînată de Statul Parte solicitat pe motiv că ea ar 
putea împiedica anchete, urmăriri sau proceduri judiciare în curs. 

26) Înainte de a refuza o cerere în baza paragrafului 21 și a prezentului articol 
sau de a amîna executarea în baza paragrafului 25, Statul Parte solicitat examinează 
cu Statul Parte solicitant posibilitatea acordării asistenţei, sub rezerva condiţiilor pe 
care le consideră necesare. Dacă Statul Parte solicitant acceptă asistenţa sub rezerva 
acestor condiţii, el se conformează acestora. 

27) Fără prejudicierea aplicării paragrafului 12 al prezentului articol, un martor, 
un expert sau o altă persoană care, la cererea Statului Parte solicitant, consimte să 
facă o depoziţie în cursul unei proceduri sau să colaboreze la o anchetă, la o urmărire 
sau la o procedură judiciară pe teritoriul Statului Parte solicitat nu va fi  urmărită, 
deţinută, pedepsită sau supusă altor restricţii ale libertăţii sale personale pe acest 
teritoriu pentru motive de fapte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării sale 
de pe teritoriul Statului Parte solicitat. Această imunitate încetează cînd martorul, 
expertul sau acea persoană care a avut, pentru o perioadă de 15 zile consecutive sau 
pentru orice altă perioadă convenită de Statele Părţi, socotită de la data la care ei 
au fost informaţi ofi cial că prezenţa lor nu mai este cerută de autorităţile judiciare, 
posibilitatea de a părăsi teritoriul Statului Parte solicitant, rămînînd totuși în mod 
voluntar sau părăsindu-l, au revenit de bună voie. 

28) Cheltuielile obișnuite făcute pentru executarea unei cereri sunt în sarcina 
Statului Parte solicitat, în afară de cazul în care s-a convenit altfel între Statele Părţi 
respective. Atunci cînd cheltuieli importante sau extraordinare sunt sau se dovedesc 
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ulterior necesare pentru executarea cererii, Statele Părţi se consultă pentru a fi xa 
condiţiile conform cărora cererea va fi  executată, precum și modul în care vor fi  
preluate cheltuielile. 

29) Statul Parte solicitat: 
a) transmite Statului Parte solicitant copii ale dosarelor, documentelor sau infor-

maţiilor administrative afl ate în posesia sa și la care, în baza dreptului său intern, 
publicul are acces; 

b) poate, de bună voie, să transmită Statului Parte solicitant, integral, în parte sau 
în condiţiile pe care le apreciază corespunzătoare, copii ale tuturor dosarelor, docu-
mentelor sau informaţiilor administrative afl ate în posesia sa și la care, în virtutea 
dreptului său intern, publicul nu are acces. 

30) Statele Părţi au în vedere, dacă este cazul, posibilitatea de a încheia acorduri 
sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor și dispoziţiilor 
prezentului articol, le dau aplicabilitate practică sau le întăresc. 

Articolul 19 

Anchete comune 
Statele Părţi au în vedere să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau mul-

tilaterale în baza cărora, pentru cauzele care fac obiectul anchetelor, urmăririlor sau 
procedurii judiciare în unul sau mai multe state, autorităţile competente respecti-
ve pot stabili instanţe de anchetă comune. În absenţa unor asemenea acorduri sau 
aranjamente, pot fi  hotărîte anchete comune de la caz la caz. Statele Părţi interesate 
veghează ca suveranitatea Statului Parte pe teritoriul căruia se desfășoară ancheta să 
fi e pe deplin respectată. 

Articolul 20 

Tehnici de anchete speciale 
1) Dacă principiile fundamentale ale sistemului său juridic naţional permit, fi e-

care Stat Parte, ţinînd seama de posibilităţile sale și conform condiţiilor prevăzute 
de dreptul său intern, ia măsurile necesare pentru a permite să se recurgă în mod 
corespunzător la livrările supravegheate și, cînd consideră potrivit, la alte tehnici de 
anchete speciale, cum sunt supravegherea electronică sau alte forme de supraveghere 
și operaţiunile de infi ltrare, de către autorităţile sale competente pe teritoriul său în 
vederea combaterii efi ciente a criminalităţii organizate. 

2) În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, 
Statele Părţi sunt încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente 
bilaterale sau multilaterale corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete 
speciale în cadrul cooperării internaţionale. Aceste acorduri sau aranjamente sunt 
încheiate și aplicate cu respectarea deplină a principiului egalităţii suverane a statelor 
și sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a dispoziţiilor pe care le conţin. 

3) În absenţa acordurilor sau aranjamentelor prevăzute la paragraful 2 al prezen-
tului articol, deciziile de a se recurge la tehnici de anchete speciale la nivel interna-
ţional sunt luate de la caz la caz și pot, dacă este necesar, să ţină seama de înţelegeri 
și aranjamente fi nanciare în ceea ce privește exercitarea competenţei lor de Statele 
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Părţi interesate. 
4) Livrările supravegheate la care s-a hotărît să se recurgă la nivel internaţional pot 

include, cu consimţămîntul Statelor Părţi respective, metode de interceptare a măr-
furilor și de autorizare a urmăririi dirijării lor, fără modifi care sau după sustragerea 
ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora. 

Articolul 21 

Transferul procedurilor penale 
Statele Părţi au în vedere posibilitatea de a-și transfera reciproc procedurile refe-

ritoare la urmărirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie în cazurile în 
care acest transfer este considerat necesar în interesul unei bune administrări a jus-
tiţiei și, în special, cînd cauza privește mai multe jurisdicţii, în vederea centralizării 
urmăririlor. 

Articolul 22 

Stabilirea antecedentelor judiciare 
Fiecare Stat Parte poate adopta măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru 

a ţine seama, în condiţiile și în scopurile pe care le consideră corespunzătoare, de 
orice condamnare al cărei autor prezumat al unei infracţiuni ar fi  făcut anterior 
obiectul într-un alt stat, în scopul folosirii acestei informaţii în cadrul unei proce-
duri penale referitoare la o infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie. 

Articolul 23 

Incriminarea împiedicării bunei funcţionări a justiţiei 
Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a atribui 

caracterul de infracţiune cînd actele au fost săvîrșite cu intenţie: 
a) faptei de a recurge la forţa fi zică, la ameninţări sau la intimidare ori de a promi-

te, a oferi sau a acorda un avantaj necuvenit pentru obţinerea unei mărturii minci-
noase ori a împiedica o mărturie sau prezentarea de elemente de probă într-o proce-
dură referitoare la săvîrșirea de infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie; 

b) faptei de a recurge la forţă fi zică, la ameninţări sau intimidare pentru a îm-
piedica un agent al justiţiei ori un agent al serviciilor de descoperire și de reprimare 
de a-și exercita îndatoririle funcţiei lui la săvîrșirea de infracţiuni prevăzute de pre-
zenta Convenţie. Nici o prevedere a prezentului alineat nu aduce atingere dreptului 
Statelor Părţi de a dispune de o legislaţie destinată să protejeze alte categorii de 
agenţi publici. 

Articolul 24 

Protecţia martorilor 
1) Fiecare Stat Parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru 

a asigura o protecţie efi cace împotriva eventualelor acte de represalii sau de intimi-
dare a martorilor care, în cadrul procedurii penale, depun mărturie privind infrac-
ţiunile prevăzute de prezenta Convenţie și, în caz de nevoie, a părinţilor lor și a altor 
persoane apropiate. 
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2) Măsurile avute în vedere la paragraful 1 al prezentului articol pot consta mai 
ales, fără prejudicierea drepturilor pîrîtului, inclusiv dreptul la o procedură normală, 
în: 

a) stabilirea, pentru protecţia fi zică a acestor persoane, a unor proceduri privind 
îndeosebi, după nevoie și în măsura posibilităţilor, de a li se oferi un nou domiciliu 
și de a li se permite, în caz de nevoie, ca informaţiile privind identitatea lor și locul 
unde se afl ă să nu fi e dezvăluite sau ca dezvăluirea lor să fi e limitată; 

b) prevederea unor reguli de probaţiune care să permită martorilor să depună 
într-un mod care să le garanteze securitatea, în special să fi e autorizaţi să depună 
mărturie recurgînd la tehnici de comunicare cum sunt legăturile video sau alte mij-
loace adecvate. 

3) Statele Părţi au în vedere să încheie aranjamente cu alte state în vederea stabili-
rii unui nou domiciliu persoanelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. 

4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea victimelor, cînd acestea 
sunt martori. 

Articolul 25 

Acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor 
1) Fiecare Stat Parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru 

a da asistenţă și a acorda protecţie victimelor infracţiunilor prevăzute de prezenta 
Convenţie, îndeosebi în caz de ameninţare cu represalii sau de intimidare. 

2) Fiecare Stat Parte stabilește proceduri corespunzătoare pentru a permite victi-
melor unor infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie să obţină reparaţii. 

3) Fiecare Stat Parte, sub rezerva dreptului său intern, face în așa fel încît opiniile 
și preocupările victimelor să fi e prezentate și să fi e luate în considerare în stadiile 
corespunzătoare ale procedurii penale începute împotriva autorilor unor infracţiuni, 
într-un mod care să nu aducă prejudicii drepturilor apărării. 

Articolul 26 

Măsuri destinate să întărească cooperarea cu serviciile de investigaţii şi de 
reprimare 

1) Fiecare Stat Parte ia măsuri corespunzătoare pentru a încuraja persoanele care 
participă sau au participat la grupuri infracţionale organizate: 

a) să furnizeze informaţii utile autorităţilor competente în scopurile anchetei și 
culegerii de probe asupra unor chestiuni cum sunt: 

i) identitatea, natura, alcătuirea, structura sau activităţile grupurilor infracţi-
onale organizate ori locul unde se afl ă ele; 
ii) legăturile, inclusiv la nivel internaţional, cu alte grupuri infracţionale 
organizate; 
iii) infracţiunile pe care grupurile infracţionale organizate le-au săvîrșit sau ar 
putea să le săvîrșească; 

b) să acorde un ajutor efectiv și concret autorităţilor competente, care ar putea 
contribui la privarea grupurilor infracţionale organizate de resursele lor sau de pro-
dusul infracţiunii. 
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2) Fiecare Stat Parte are în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespunză-
toare, de atenuare a pedepsei de care este pasibil un învinuit care cooperează într-un 
mod substanţial la anchetă sau la urmăririle referitoare la o infracţiune prevăzută de 
prezenta Convenţie. 

3) Fiecare Stat Parte are în vedere să prevadă posibilitatea, conform principiilor 
fundamentale ale dreptului său intern, acordării de imunitate de urmărire unei per-
soane care cooperează în mod substanţial la anchetă sau la urmăriri referitoare la o 
infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie. 

4) Protecţia persoanelor este asigurată conform prevederilor art.24 al prezentei 
Convenţii. 

5) Cînd o persoană la care se referă paragraful 1 al prezentului articol și care se 
afl ă într-un Stat Parte poate contribui la cooperarea substanţială cu autorităţile com-
petente ale unui alt Stat Parte, Statele Părţi respective pot avea în vedere încheierea 
unor acorduri sau aranjamente, conform dreptului lor intern, privind o eventuală 
acordare de către celălalt Stat Parte a tratamentului prevăzut la paragrafele 2 și 3 ale 
prezentului articol. 

Articolul 27 

Cooperarea între serviciile de investigaţii şi de reprimare 
1) Statele Părţi cooperează strîns, conform sistemelor lor juridice și administrati-

ve, în vederea întăririi efi cacităţii descoperirii și reprimării infracţiunilor prevăzute 
de prezenta Convenţie. În special, fi ecare Stat Parte adoptă măsuri efi ciente pentru: 

a) întărirea sau, dacă este necesar, stabilirea de căi de comunicaţie între autorită-
ţile sale, organismele și serviciile competente pentru a facilita schimbul sigur și rapid 
de informaţii privind toate aspectele infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, 
inclusiv, dacă Statele Părţi respective socotesc potrivit, legăturile cu alte activităţi 
infracţionale; 

b) cooperarea cu alte State Părţi, în ceea ce privește infracţiunile prevăzute de 
prezenta Convenţie, în conducerea anchetei, referitor la punctele următoare: 

 i) identitatea și activităţile persoanelor bănuite de implicare în aceste infracţiuni, 
locul unde se afl ă ele sau locul unde se afl ă alte persoane în cauză; 

 ii) circulaţia produsului infracţiunii sau a bunurilor provenind din săvîrșirea de 
infracţiuni; 

 iii) circulaţia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite ori destina-
te a fi  folosite în săvîrșirea acestor infracţiuni; 

c) transmiterea, cînd este cazul, a pieselor și cantităţilor de substanţe necesare în 
scopurile analizei sau anchetei; 

d) facilitarea unei coordonări efi ciente între autorităţile, organismele și serviciile 
competente și favorizarea schimbului de personal și de experţi, inclusiv, sub rezerva 
existenţei de acorduri sau de aranjamente bilaterale între Statele Părţi respective, 
detașarea de agenţi de legătură; 

e) schimbul de informaţii cu alte State Părţi privind mijloacele și procedeele spe-
cifi ce folosite de grupurile infracţionale organizate, inclusiv, dacă este cazul, în legă-
tură cu itinerarele și mijloacele de transport, precum și asupra folosirii de identităţi 
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false, de documente modifi cate sau falsifi cate sau a altor mijloace de ascundere a 
activităţilor lor; 

f) schimbul de informaţii și coordonarea măsurilor administrative și a altora lua-
te, după cum se decide, pentru a descoperi cît mai repede infracţiunile prevăzute de 
prezenta Convenţie. 

2) În scopul aplicării prezentei Convenţii, Statele Părţi au în vedere să încheie 
acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care să prevadă o cooperare 
directă între serviciile lor de investigaţii și de reprimare și, cînd există deja astfel de 
acorduri sau aranjamente, să le modifi ce. În absenţa unor asemenea acorduri sau 
aranjamente între Statele Părţi respective, acestea din urmă se pot baza pe prezenta 
Convenţie pentru stabilirea unei cooperări în materie de descoperire și de repri-
mare privind infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. De fi ecare dată cînd 
este cazul, Statele Părţi utilizează pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv 
organizaţiile internaţionale sau regionale, pentru a întări cooperarea între serviciile 
de investigaţii și de reprimare. 

3) Statele Părţi se străduiesc să coopereze, în măsura mijloacelor lor, pentru a face 
faţă criminalităţii transnaţionale organizate comise cu mijloace moderne. 

Articolul 28 

Culegere, schimb şi analiză de informaţii asupra criminalităţii organizate 
1) Fiecare Stat Parte are în vedere să analizeze, prin consultare cu cercurile știinţi-

fi ce și universitare, tendinţele criminalităţii organizate pe teritoriul său, circumstan-
ţele în care operează, precum și grupurile profesionale și tehnicile implicate. 

2) Statele Părţi au în vedere să dezvolte capacităţile lor de analiză a activităţilor 
infracţionale organizate și a le asocia între ele și prin intermediul organismelor inter-
naţionale și regionale. În acest scop, defi niţii, norme și metode comune ar trebui să 
fi e elaborate și aplicate după cum se cuvine. 

3) Fiecare Stat Parte are în vedere să aplice politicile sale și măsurile concrete luate 
pentru combaterea criminalităţii organizate și să evalueze punerea lor în aplicare și 
efi cienţa lor. 

Articolul 29 

Formare şi asistenţă tehnică 
1) Fiecare Stat Parte stabilește, dezvoltă sau îmbunătăţește, în măsura necesităţi-

lor, programele de formare specifi ce pentru personalul serviciilor sale de investiga-
ţii și de reprimare, inclusiv pentru procurori, judecătorii de instrucţie și agenţii de 
vamă, precum și pentru alte categorii de personal însărcinate să prevină, să descope-
re și să reprime infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. Aceste programe pot 
să prevadă detașări și schimburi de personal. Ele se referă îndeosebi, în măsura în 
care dreptul intern permite, la punctele următoare: 

a) metode folosite pentru a preveni, a descoperi și a combate infracţiunile prevă-
zute de prezenta Convenţie; 

b) itinerarele urmate și tehnicile folosite de persoanele suspectate de implicare în 
infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, inclusiv în statele de tranzit, și mă-
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surile de luptă adecvate; 
c) supravegherea circulaţiei produselor de contrabandă; 
d) descoperirea și supravegherea circulaţiei produsului infracţiunii, bunurilor, 

materialelor sau altor instrumente și metode de transfer, de disimulare sau de deghi-
zare a acestui produs, a acestor bunuri materiale sau a altor instrumente, precum și 
metodele de luptă împotriva spălării banilor și împotriva infracţiunilor fi nanciare; 

e) strîngerea elementelor de probă; 
f) tehnici de control în zonele și porturile libere; 
g) materiale și tehnici moderne de descoperire și de reprimare, inclusiv suprave-

gherea electronică, livrările supravegheate și operaţiunile de infi ltrare; 
h) metode utilizate pentru combaterea criminalităţii transnaţionale organizate 

săvîrșite cu ajutorul calculatoarelor, reţelelor de telecomunicaţii sau al altor tehnici 
moderne; și 

i) metode folosite pentru protecţia victimelor și martorilor. 
2) Statele Părţi cooperează pentru planifi carea și executarea programelor de cer-

cetare și de formare concepute pentru schimbul de cunoștinţe specializate în dome-
niile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol și, în acest scop, organizează, 
dacă este cazul, conferinţe și seminarii regionale și internaţionale pentru a favoriza 
cooperarea și stimularea schimburilor de opinii asupra problemelor comune, inclusiv 
problemele și necesităţile speciale ale statelor de tranzit. 

3) Statele Părţi încurajează activităţile de formare și de asistenţă tehnică de natură 
să faciliteze extrădarea și asistenţa judiciară. Aceste activităţi de formare și de asistenţă 
tehnică pot include o formare lingvistică, detașări și schimburi între personalul au-
torităţilor centrale sau al organismelor avînd responsabilităţi în domeniile respective. 

4) În cazul cînd există acorduri sau aranjamente bilaterale și multilaterale în vi-
goare, Statele Părţi întăresc, în măsura în care este necesar, măsurile luate pentru 
optimizarea activităţilor operaţionale și de formare în cadrul organizaţiilor interna-
ţionale și regionale și în cadrul altor acorduri sau aranjamente bilaterale și multila-
terale în materie. 

Articolul 30 

Alte măsuri: aplicarea Convenţiei pentru dezvoltarea economică şi asistenţa 
tehnică 

1) Statele Părţi iau măsuri de natură să asigure cea mai bună aplicare posibilă a 
prezentei Convenţii prin cooperarea internaţională, ţinînd seama de efectele ne-
gative ale criminalităţii organizate asupra societăţii în general și asupra dezvoltării 
durabile în special. 

2) Statele Părţi fac eforturi concrete, în măsura posibilităţilor și în coordonare 
unele cu altele, precum și cu organizaţiile regionale și internaţionale: 

a) pentru dezvoltarea cooperării lor la diferite niveluri cu ţările în curs de dezvol-
tare, în vederea întăririi capacităţii acestora în prevenirea și combaterea criminalită-
ţii transnaţionale organizate; 

b) pentru creșterea asistenţei fi nanciare și materiale acordate ţărilor în curs de 
dezvoltare, în scopul sprijinirii eforturilor pe care acestea le fac pentru a lupta efi ci-
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ent împotriva criminalităţii transnaţionale organizate și pentru a le ajuta să aplice cu 
succes prezenta Convenţie; 

c) pentru a acorda asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare și ţărilor cu eco-
nomie în tranziţie, cu scopul de a le ajuta să răspundă necesităţilor în vederea aplică-
rii prezentei Convenţii. În acest sens, Statele Părţi se străduiesc să depună voluntar 
contribuţii adecvate și regulate într-un cont stabilit în acest scop în cadrul unui me-
canism de fi nanţare a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Statele Părţi pot, de asemenea, 
să aibă în vedere în special, conform dreptului lor intern și dispoziţiilor prezentei 
Convenţii, să depună în contul sus-menţionat o cotă-parte din fondurile sau din 
valoarea produsului infracţiunii sau a bunurilor confi scate în aplicarea dispoziţiilor 
prezentei Convenţii; 

d) pentru a încuraja și a convinge alte state și instituţii fi nanciare, după caz, să se 
asocieze eforturilor făcute conform prezentului articol, mai ales oferind ţărilor în 
curs de dezvoltare mai multe programe de formare și material modern în scopul de 
a le ajuta să atingă obiectivele prezentei Convenţii. 

3) În măsura posibilităţilor, aceste măsuri sunt luate fără prejudicierea angaja-
mentelor existente în materie de asistenţă străină sau a altor aranjamente de coope-
rare fi nanciară la nivel bilateral, regional sau internaţional. 

4) Statele Părţi pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale 
privind asistenţa materială și logistică, ţinînd seama de aranjamentele fi nanciare ne-
cesare pentru a asigura efi cienţa mijloacelor de cooperare internaţională prevăzute 
de prezenta Convenţie și pentru a preveni, a descoperi și a combate criminalitatea 
transnaţională organizată. 

Articolul 31 

Prevenţia 
1) Statele Părţi se străduiesc să elaboreze și să evalueze proiectele naţionale, pre-

cum și să pună în practică și să promoveze cele mai bune practici și politici pentru 
prevenirea criminalităţii transnaţionale organizate. 

2) Conform principiilor fundamentale ale dreptului lor intern, Statele Părţi se 
străduiesc să reducă, prin măsuri legislative, administrative sau alte măsuri potrivite, 
posibilităţile actuale sau viitoare ale grupurilor infracţionale organizate de a partici-
pa la activitatea pieţei ilicite utilizînd produsul infracţiunii. Aceste măsuri ar trebui 
să fi e axate pe: 

a) întărirea cooperării între serviciile de investigaţii și de reprimare sau între pro-
curori și entităţile private interesate, mai ales în industrie; 

b) promovarea elaborării de norme și proceduri care să apere integritatea entităţi-
lor publice și entităţilor private interesate, precum și a codurilor de deontologie pen-
tru profesiunile respective, îndeosebi cele de jurist, notar, consilier fi scal și contabil; 

c) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a pro-
cedurilor de cerere de ofertă organizate de autorităţile publice, precum și subvenţiile 
și licenţele acordate de autorităţile publice pentru o activitate comercială; 

d) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a per-
soanelor juridice; aceste măsuri ar putea include: 
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 i) stabilirea de registre publice ale persoanelor juridice și fi zice implicate în înfi -
inţarea, gestionarea și fi nanţarea persoanelor juridice; 

 ii) posibilitatea de a decădea din dreptul de a conduce persoane juridice pe teri-
toriul lor, pe o perioadă rezonabilă, persoanelor recunoscute ca vinovate de săvîrșirea 
infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, prin decizii judiciare sau prin orice 
mijloace adecvate; 

 iii) stabilirea de registre naţionale ale persoanelor decăzute din dreptul de a con-
duce persoane juridice; și 

 iv) schimbul de informaţii conţinute în registrele menţionate la pct.i) și iii) ale 
prezentului alineat cu autorităţile competente ale altor State Părţi. 

3) Statele Părţi se străduiesc să promoveze reintegrarea în societate a persoanelor 
recunoscute ca vinovate de infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. 

4) Statele Părţi se străduiesc să evalueze periodic instrumentele juridice și practi-
cile administrative pertinente pentru a determina dacă ele conţin lacune permiţînd 
grupurilor infracţionale organizate să le folosească într-un mod necorespunzător. 

5) Statele Părţi se străduiesc să sensibilizeze mai mult publicul asupra existenţei, 
cauzelor și gravităţii criminalităţii transnaţionale organizate și a ameninţării pe care 
o reprezintă. Ele pot să o facă, după cum se cuvine, prin intermediul mass-media 
și adoptînd măsuri destinate să promoveze participarea publicului la activităţile de 
prevenire și de combatere. 

6) Fiecare Stat Parte comunică Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite numele și adresa autorităţii sau autorităţilor susceptibile de a ajuta alte State 
Părţi să ia măsuri de prevenire a criminalităţii transnaţionale organizate. 

7) Statele Părţi colaborează, după caz, între ele și cu organizaţiile regionale și in-
ternaţionale competente în vederea promovării și luării măsurilor prevăzute în pre-
zentul articol. Cu acest titlu, ele participă la proiecte internaţionale pentru preveni-
rea criminalităţii transnaţionale organizate, de exemplu acţionînd asupra factorilor 
care marginalizează grupurile sociale, vulnerabile la acţiunea acestei criminalităţi. 

Articolul 32 

Conferinţa Părţilor la Convenţie 
1) O conferinţă a Statelor Părţi la Convenţie se instituie pentru îmbunătăţirea 

capacităţii Statelor Părţi de a combate criminalitatea transnaţională organizată și 
pentru a promova și examina aplicarea prezentei Convenţii. 

2) Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca Conferinţa 
Părţilor cel mai tîrziu după un an de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. 
Conferinţa Părţilor va adopta un regulament interior și reguli care să reglementeze 
activităţile descrise la paragrafele 3 și 4 ale prezentului articol (inclusiv regulile cu 
privire la fi nanţarea cheltuielilor pentru aceste activităţi). 

3) Conferinţa Părţilor stabilește mecanismele în vederea realizării obiectivelor vi-
zate la paragraful 1 al prezentului articol, astfel: 

a) facilitează activităţile desfășurate de Statele Părţi în aplicarea art.29, 30 și 31 ale 
prezentei Convenţii, inclusiv prin încurajarea mobilizării contribuţiilor voluntare; 

b) facilitează schimbul de informaţii între Statele Părţi asupra caracteristicilor și 
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tendinţelor criminalităţii transnaţionale organizate și a practicilor efi ciente pentru a 
le combate; 

c) cooperează cu organizaţiile regionale și internaţionale și cu organizaţiile negu-
vernamentale competente; 

d) examinează la intervale regulate aplicarea prezentei Convenţii; 
e) formulează recomandări în vederea îmbunătăţirii prezentei Convenţii și a apli-

cării sale. 
4) În scopul realizării lit.d) și e) ale paragrafului 3 din prezentul articol, Conferinţa 

Părţilor se informează asupra măsurilor adoptate și difi cultăţilor întîmpinate de către 
Statele Părţi pentru aplicarea prezentei Convenţii, folosind informaţiile pe care aces-
tea le comunică, precum și mecanismele complementare de examinare pe care ea le 
poate stabili. 

5) Fiecare Stat Parte comunică Conferinţei Părţilor, după cum aceasta o cere, in-
formaţii asupra programelor, planurilor și practicii lor, cît și asupra măsurilor legisla-
tive și administrative privind aplicarea prezentei Convenţii. 

Articolul 33 

Secretariat 
1) Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite asigură serviciile de secre-

tariat necesare Conferinţei Părţilor la Convenţie. 
2) Secretariatul: 
a) ajută Conferinţa Părţilor să își realizeze activităţile descrise la art.32 din prezenta 

Convenţie, ia măsuri și oferă serviciile necesare pentru sesiunile Conferinţei Părţilor; 
b) ajută Statele Părţi, la cererea lor, să comunice informaţii Conferinţei Părţilor 

conform prevederilor paragrafului 5 al art.32 al prezentei Convenţii; și 
c) asigură coordonarea necesară cu secretariatul organizaţiilor regionale și interna-

ţionale competente. 
Articolul 34 

Aplicarea Convenţiei 
1) Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, inclusiv legislative și administrative, con-

form principiilor fundamentale ale dreptului său intern, pentru a asigura executarea 
obligaţiilor sale în baza prezentei Convenţii. 

2) Infracţiunile prevăzute la art.5, 6, 8 și 23 din prezenta Convenţie sunt stabilite 
în dreptul intern de fi ecare Stat Parte, independent de natura lor transnaţională sau 
de implicarea unui grup infracţional organizat, cum sunt enumerate la paragraful 1 
al art.3 din prezenta Convenţie, în afară de măsura în care, conform art.5 al prezentei 
Convenţii, s-ar cere implicarea unui grup infracţional organizat. 

3) Fiecare Stat Parte poate să adopte măsuri mai stricte sau mai severe decît cele 
care sunt prevăzute în prezenta Convenţie în scopul prevenirii și combaterii crimina-
lităţii transnaţionale organizate. 
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Articolul 35 

Reglementarea diferendelor 
1) Statele Părţi se străduiesc să soluţioneze diferendele privind interpretarea sau 

aplicarea prezentei Convenţii pe cale de negociere. 
2) Orice diferend între două sau mai multe State Părţi privind interpretarea sau 

aplicarea prezentei Convenţii care nu poate fi  soluţionat pe cale de negociere într-
o perioadă rezonabilă este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre Statele Părţi. 
Dacă în termen de 6 luni de la data cererii de arbitraj Statele Părţi nu se pot înţele-
ge asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii 
Internaţionale de Justiţie, adresînd o cerere conform Statutului Curţii. 

3) Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, ratifi cării, acceptării sau apro-
bării prezentei Convenţii sau aderării la aceasta, să declare că nu se consideră legat de 
dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol. Celelalte State Părţi nu sunt legate 
de dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol faţă de oricare Stat Parte care a 
formulat o asemenea rezervă. 

4) Orice Stat Parte care a formulat o rezervă în baza paragrafului 3 al prezentului 
articol o poate retrage în orice moment adresînd o notifi care Secretarului General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 36 

Semnare, ratifi care, acceptare, aprobare şi aderare 
1) Prezenta Convenţie va fi  deschisă spre semnare tuturor statelor din 12 pînă 

la 15 decembrie 2000 la Palermo (Italia) și, în continuare, la sediul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, la New York, pînă la 12 decembrie 2002. 

2) Prezenta Convenţie este de asemenea deschisă spre semnare organizaţiilor regi-
onale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei astfel 
de organizaţii să fi  semnat prezenta Convenţie conform paragrafului 1 al prezentului 
articol. 

3) Prezenta Convenţie este supusă ratifi cării, acceptării sau aprobării. 
Instrumentele de ratifi care, de acceptare sau de aprobare vor fi  depuse la Secretarul 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare eco-
nomică poate depune instrumentele sale de ratifi care, de acceptare sau de aprobare 
dacă cel puţin unul dintre statele sale membre a făcut aceasta. În acest instrument de 
ratifi care, de acceptare sau de aprobare, această organizaţie declară sfera competenţei 
sale privind problemele reglementate de prezenta Convenţie. Ea informează, de ase-
menea, depozitarul despre orice modifi care pertinentă a sferei sale de competenţă. 

4) Prezenta Convenţie este deschisă aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii 
regionale de integrare economică din care cel puţin un stat membru este parte la 
prezenta Convenţie. Instrumentele de aderare vor fi  depuse la Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale o organizaţie regională de 
integrare economică își declară sfera de competenţă privind problemele reglementate 
de prezenta Convenţie. Ea informează, de asemenea, depozitarul despre orice modi-
fi care pertinentă privind sfera competenţei sale. 
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Articolul 37 

Relaţia cu protocoalele 
1) Prezenta Convenţie poate fi  completată prin unul sau mai multe protocoale. 
2) Pentru a deveni parte la un protocol, un stat sau o organizaţie regională de 

integrare economică trebuie să fi e, de asemenea, parte la prezenta Convenţie. 
3) Un Stat Parte la prezenta Convenţie nu este legat printr-un protocol dacă el nu 

devine parte la protocolul respectiv conform dispoziţiilor acestuia. 
4) Orice protocol la prezenta Convenţie este interpretat împreună cu prezenta 

Convenţie, ţinînd seama de obiectul acestui protocol. 
Articolul 38 

Intrarea în vigoare 
1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a nouăzecea zi care urmează datei de 

depunere a celui de al patruzecilea instrument de ratifi care, de acceptare, de aprobare 
sau de aderare. În scopul prezentului paragraf, nici unul dintre instrumentele depuse 
de o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat instrument care 
să se adauge instrumentelor deja depuse de statele membre ale acestei organizaţii. 

2) Pentru fi ecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care va 
ratifi ca, va accepta sau va aproba prezenta Convenţie sau va adera la aceasta după 
depunerea celui de al patruzecilea instrument pertinent, prezenta Convenţie va intra 
în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de către 
acest stat sau această organizaţie. 

Articolul 39 

Amendamente 
1) La expirarea unui termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

Convenţii, un Stat Parte poate propune un amendament al cărui text să îl depună la 
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care comunică atunci propu-
nerea de amendament Statelor Părţi și Conferinţei Părţilor la Convenţie în vederea 
examinării propunerii și adoptării unei decizii. Conferinţa Părţilor nu precupeţește 
nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra tuturor amendamentelor. Dacă 
toate eforturile în acest sens au fost epuizate fără să intervină un acord, va trebui, în 
ultimă instanţă, pentru ca amendamentul să fi e adoptat, un vot cu o majoritate de 
două treimi a Statelor Părţi prezente la Conferinţa Părţilor care să exprime votul lor. 

2) Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a exercita în 
baza prezentului articol dreptul lor de vot în domeniile care ţin de competenţa lor, 
de un număr de voturi egal cu numărul statelor membre Părţi la prezenta Convenţie. 
Ele nu își exercită dreptul de vot dacă statele lor membre îl exercită și invers. 

3) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este 
supus ratifi cării, acceptării sau aprobării Statelor Părţi. 

4) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra 
în vigoare pentru un Stat Parte după 90 de zile de la data depunerii de către acest 
Stat Parte la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instru-
ment de ratifi care, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament. 
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5) Un amendament intră în vigoare cu forţă obligatorie faţă de Statele Părţi care 
și-au exprimat consimţămîntul de a fi  legate de acesta. Celelalte State Părţi rămîn 
legate de dispoziţiile prezentei Convenţii și de orice amendamente anterioare pe care 
le-au ratifi cat, acceptat sau aprobat. 

Articolul 40 

Denunţarea 
1) Un Stat Parte poate denunţa prezenta Convenţie prin notifi care scrisă adresată 

Secretariatului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O astfel de denunţare are 
efect după un an de la data primirii notifi cării de Secretarul General. 

2) O organizaţie regională de integrare economică încetează de a fi  Parte la pre-
zenta Convenţie atunci cînd toate celelalte state membre au denunţat-o. 

3) Denunţarea prezentei Convenţii conform paragrafului 1 al prezentului articol 
atrage denunţarea oricărui protocol referitor la aceasta. 

Articolul 41 

Depozitarul şi limbile folosite 
1) Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezen-

tei Convenţii. 
2) Originalul prezentei Convenţii, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chine-

ză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi  depus la Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, împuterniciţi în acest scop de guvernele 
respective, au semnat prezenta Convenţie.

PROTOCOL PRIVIND PREVENIREA, REPRIMAREA ŞI PEDEPSIREA 

TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN SPECIAL AL FEMEILOR ŞI COPIILOR, 

ADIŢIONAL LA CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA 

CRIMINALITĂŢII TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE*

Preambul 

Statele Părţi la prezentul Protocol**, 
declarînd că o acţiune efi cace vizînd prevenirea și combaterea trafi cului de persoa-

ne, în special al femeilor și copiilor, cere din partea ţărilor de origine, de tranzit și de 
destinaţie o apropiere globală și internaţională cuprinzînd măsuri destinate prevenirii 
trafi cului, o acţiune vizînd pedepsirea trafi canţilor și protecţia victimelor acestui trafi c, 
în special prin respectarea drepturilor lor fundamentale internaţionale recunoscute, 

ţinînd cont de faptul că, în ciuda existenţei unor diferite instrumente internaţi-
onale care cuprind reguli și dispoziţii practice vizînd lupta împotriva exploatării 

* Adoptat la New York la 15 noiembrie 2000. 
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 17-XV din 17 februarie 2005. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 36-38 din 4 martie 2005. În vigoare pentru Republica Moldova din 4 martie 2005. 
Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 2006, Vol. 35, p. 399.
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persoanelor, în special a femeilor și a copiilor, nu există nici un instrument universal 
care să se refere la toate aspectele trafi cului de persoane, 

îngrijorate de faptul că, în lipsa unui astfel de instrument, persoanele vulnerabile 
în faţa acestui trafi c nu vor fi  protejate sufi cient, 

conform Rezoluţiei 53/111 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din 9 decembrie 1998, în care Adunarea generală a decis să creeze un comitet in-
terguvernamental special cu conţinut nelimitat, însărcinat cu elaborarea unei con-
venţii internaţionale generale împotriva criminalităţii transnaţionale organizate și 
cu examinarea, dacă este cazul, a elaborării unui instrument internaţional de luptă 
împotriva trafi cului femeilor și al copiilor, 

convinse că faptul de a asocia Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminali-
tăţii transnaţionale organizate un instrument internaţional vizînd prevenirea, re-
primarea și pedepsirea trafi cului de persoane, în special al femeilor și al copiilor, va 
ajuta la prevenirea și combaterea acestui tip de criminalitate, 

au convenit cele ce urmează: 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1 

Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate 

1) Prezentul Protocol completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimi-
nalităţii transnaţionale organizate. Acesta este interpretat împreună cu convenţia. 

2) Dispoziţiile convenţiei se aplică mutatis mutandis prezentului Protocol, excep-
ţie făcînd dispoziţiile contrare ale Protocolului menţionat. 

3) Infracţiunile stabilite în conformitate cu art.5 din prezentul Protocol sunt con-
siderate infracţiuni stabilite în conformitate cu convenţia. 

Articolul 2 
Obiect 

Prezentul Protocol are ca obiect: 
a) prevenirea și combaterea trafi cului de persoane, acordînd o atenţie specială 

femeilor și copiilor; 
b) protecţia și ajutorarea victimelor unui astfel de trafi c, respectînd pe deplin 

drepturile lor fundamentale; și 
c) promovarea cooperării între Statele Părţi în vederea atingerii acestor obiective. 

Articolul 3 
Terminologie 

În termenii prezentului Protocol: 
a) expresia “trafi c de persoane” indică recrutarea, transportul, transferul, adăpos-

tirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la 
forţă ori la alte forme de constrîngere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de au-
toritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori 
avantaje pentru a obţine consimţămîntul unei persoane avînd autoritate asupra alte-
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ia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea 
unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, 
sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe; 

b) consimţămîntul unei victime a trafi cului de persoane pentru exploatarea aminti-
tă, astfel cum este enunţată la lit.a) din prezentul articol, este indiferent atunci cînd 
unul din oricare dintre mijloacele enunţate la lit.a) a fost folosit; 

c) recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în sco-
pul exploatării este considerată trafi c de persoane, chiar dacă aceștia nu fac apel la 
nici unul dintre mijloacele menţionate la lit.a) din prezentul articol; 

d) termenul “copil” indică orice persoană cu vîrsta mai mică de 18 ani. 
Articolul 4 

Domeniu de aplicare 
Prezentul Protocol se aplică, exceptînd dispoziţiile contrare, pentru prevenirea, 

anchetele și urmăririle privind infracţiunile stabilite conform art.5 al acestuia, 
atunci cînd aceste infracţiuni sunt de natură transnaţională și dacă este implicat un 
grup infracţional, ca și pentru protecţia victimelor acestor infracţiuni. 

Articolul 5 
Incriminare 

1) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative și altele necesare pentru a conferi 
caracterul de infracţiune actelor menţionate la art.3 din prezentul Protocol, atunci 
cînd au fost comise intenţionat. 

2) Fiecare Stat Parte adoptă, de asemenea, măsurile legislative și altele necesare 
pentru a conferi caracterul de infracţiune: 

a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptului de a 
încerca comiterea unei infracţiuni stabilite conform alineatului 1 din prezentul articol; 

b) faptului de a fi  complice la o infracţiune stabilită conform alineatului 1 al 
prezentului articol; și 

c) faptului de a organiza comiterea unei infracţiuni stabilite conform alineatului 
1 din prezentul articol sau de a da instrucţiuni altor persoane pentru ca acestea să 
o comită. 

II. PROTECŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

Articolul 6 
Asistenţa şi protecţia acordate victimelor trafi cului de persoane 

1) Atunci cînd are loc și în măsura în care dreptul său intern o permite, fi ecare 
Stat Parte protejează viaţa privată și identitatea victimelor trafi cului de persoane, 
nefăcînd publice procedurile juridice referitoare la acestea. 

2) Fiecare Stat Parte se asigură că sistemul său juridic sau administrativ prevede 
măsuri care permit furnizarea către victimele trafi cului de persoane, atunci cînd este 
cazul: 

a) a informaţiilor asupra procedurilor juridice și administrative aplicabile; 
b) a unei asistenţe pentru a face astfel încît părerile și preocupările lor să fi e prezen-

tate și luate în considerare în stadiile corespunzătoare ale procedurii penale angajate 
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împotriva autorilor infracţiunilor, astfel încît să nu aducă prejudicii drepturilor apărării. 
3) Fiecare Stat Parte va implementa măsuri în vederea asigurării restabilirii psihi-

ce, psihologice și sociale a victimelor trafi cului de persoane, inclusiv, dacă este cazul, 
în cooperare cu organizaţii neguvernamentale, cu alte organizaţii competente și alte 
elemente ale societăţii civile și, în special, să le furnizeze: 

a) un adăpost convenabil; 
b) sfaturi și informaţii privind drepturile pe care legea le recunoaște, într-o limbă 

pe care o pot înţelege; 
c) asistenţă medicală, psihologică și materială; și 
d) posibilităţi de angajare, educaţie și formare. 
4) Fiecare Stat Parte ţine cont, atunci cînd aplică dispoziţiile prezentului articol, 

de vîrsta, sexul și nevoile specifi ce ale victimelor trafi cului de persoane, în special de 
nevoile specifi ce ale copiilor, și anume un adăpost, educaţie și îngrijire convenabilă. 

5) Fiecare Stat Parte depune eforturi pentru a asigura siguranţa psihică a victime-
lor trafi cului de persoane cînd acestea se găsesc pe teritoriul său. 

6) Fiecare Stat Parte se asigură că sistemul său juridic prevede măsuri care să ofere vic-
timelor trafi cului de persoane posibilitatea de a obţine repararea prejudiciului suportat. 

Articolul 7 
Statutul victimelor trafi cului de persoane în statele destinatare 

1) Pentru a lua măsuri conform art.6 din prezentul Protocol, fi ecare Stat Parte 
intenţionează să adopte măsuri legislative sau alte măsuri corespunzătoare care să 
permită victimelor trafi cului de persoane să rămînă pe teritoriul său, cu titlu tempo-
rar sau permanent, atunci cînd este cazul. 

2) Atunci cînd aplică dispoziţia de la alineatul 1 din prezentul articol, fi ecare Stat 
Parte trebuie să ţină cont de factorii umanitari și personali. 

Articolul 8 
Repatrierea victimelor trafi cului de persoane 

1) Statul parte de care aparţine o victimă a trafi cului de persoane sau în care 
aceasta avea dreptul de a locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe terito-
riul statului parte de primire facilitează și acceptă, ţinînd neapărat seama de siguran-
ţa acestei persoane, întoarcerea acesteia fără întîrziere nejustifi cată sau nechibzuită. 

2) Atunci cînd un Stat Parte trimite o victimă a trafi cului de persoane într-un Stat 
Parte de care această persoană aparţine sau în care avea dreptul de a locui cu titlu 
permanent în momentul intrării sale pe teritoriul Statului Parte de primire, această 
întoarcere este asigurată ţinînd neapărat cont de siguranţa persoanei, precum și de 
starea oricărei proceduri judiciare legate de faptul că aceasta este o victimă a trafi cu-
lui, și de preferat se face voluntar. 

3) La cererea unui Stat Parte de primire, un Stat Parte solicitat verifi că, fără întîr-
ziere nejustifi cată, dacă victima unui trafi c de persoane îi aparţine sau avea dreptul 
de a locui cu titlu permanent pe teritoriul său în momentul intrării sale pe teritoriul 
Statului Parte de primire. 

4) În scopul facilitării întoarcerii unei victime a trafi cului de persoane care nu 
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posedă documentele necesare, Statul Parte de care aparţine această persoană ori în 
care avea dreptul de a locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe teritoriul 
Statului Parte de primire acceptă să elibereze, la cererea Statului Parte de primire, 
documentele de călătorie sau orice altă autorizaţie necesară pentru a permite acelei 
persoane a se îndrepta și a fi  readmisă pe teritoriul său. 

5) Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui drept 
acordat victimei prin orice lege internă a Statului Parte de primire. 

6) Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui acord 
sau aranjament bilateral ori multilateral aplicabil susţinînd, în totalitate sau în parte, 
întoarcerea victimelor trafi cului de persoane. 

III. PREVENIRE, COOPERARE ȘI ALTE MĂSURI 
Articolul 9 

Prevenirea trafi cului de persoane 
1) Statele Părţi stabilesc politici, programe și alte măsuri de ansamblu pentru: 
a) prevenirea și combaterea trafi cului de persoane; și 
b) protecţia victimelor trafi cului de persoane, în special a femeilor și copiilor, 

împotriva unei noi acţiuni ale cărei victime ar putea fi . 
2) Statele Părţi depun eforturi pentru a lua măsuri, precum cercetări, campanii 

de informare și campanii prin mass-media, precum și iniţiative sociale și economice, 
în scopul prevenirii și combaterii trafi cului de persoane. 

3) Politicile, programele și alte măsuri stabilite conform prezentului articol in-
clud, după cum este necesar, o cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte 
organizaţii competente și cu alte elemente ale societăţii civile. 

4) Statele Părţi iau sau întăresc măsurile, pe calea unei cooperări bilaterale sau 
multilaterale, pentru remedierea factorilor care fac persoanele, în special femeile și 
copiii, vulnerabile în faţa trafi cului, precum sărăcia, subdezvoltarea și inegalitatea 
șanselor. 

5) Statele Părţi adoptă sau întăresc măsurile legislative ori altele, precum măsuri 
de ordin educativ, social sau cultural, pe calea unei cooperări bilaterale ori multila-
terale, pentru a descuraja cererea care favorizează orice formă de exploatare a persoa-
nelor, în special a femeilor și a copiilor, care are ca scop trafi cul. 

Articolul 10 
Schimb de informaţii şi formare 

1) Serviciile de detectare, reprimare, imigrare sau alte servicii competente ale 
Statelor Părţi cooperează între ele, după cum este necesar, făcînd schimb, conform 
dreptului intern al acestor state, de informaţii care le permit să stabilească: 

a) dacă persoanele care trec sau încearcă să treacă o frontieră internaţională cu do-
cumente de călătorie aparţinînd unor alte persoane ori fără documente de călătorie 
sunt autori sau victime ale trafi cului de persoane; 

b) tipurile de documente de călătorie pe care persoanele le-au folosit sau au încer-
cat să le folosească pentru trecerea unei frontiere internaţionale în scopul trafi cului 
de persoane; și 
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c) mijloacele și metodele folosite de grupurile infracţionale organizate pentru tra-
fi cul de persoane, inclusiv recrutarea și transportul victimelor, itinerariile și legături-
le între persoanele și grupurile care se ocupă de acest trafi c, precum și măsurile care 
permit descoperirea acestora. 

2) Statele Părţi asigură sau întăresc formarea agenţilor serviciilor de detectare, 
reprimare, imigrare și a altor servicii competente pentru prevenirea trafi cului de 
persoane. Această formare ar trebui să pună accentul pe metodele folosite pentru 
prevenirea unui astfel de trafi c, trimiterea în judecată a trafi canţilor și respectarea 
drepturilor victimelor, mai ales protejarea acestora împotriva trafi canţilor. Aceasta 
ar trebui să ţină cont, în egală măsură, de necesitatea de a lua în considerare drep-
turile fi inţei umane și problemele specifi ce ale femeilor și ale copiilor și să favorizeze 
cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente și cu 
alte elemente ale societăţii civile. 

3) Un Stat Parte care primește informaţii se conformează oricărei cereri din par-
tea Statului Parte care le-a comunicat, supunînd folosirea acestora la restricţii. 

Articolul 11 
Măsuri la frontieră 

1) Fără să aducă atingere angajamentelor internaţionale referitoare la libera circu-
laţie a persoanelor, Statele Părţi întăresc, în măsura în care este posibil, controalele la 
frontieră necesare pentru prevenirea și descoperirea trafi cului de persoane. 

2) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative sau altele corespunzătoare pen-
tru prevenirea, pe cît este posibil, a folosirii mijloacelor de transport exploatate de 
transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunilor stabilite conform art.5 al 
prezentului Protocol. 

3) Atunci cînd este cazul și fără a aduce atingere convenţiilor internaţionale apli-
cabile, aceste măsuri constau mai ales în prevederea obligaţiei pentru transportatorii 
comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar sau exploatator 
al oricărui mijloc de transport, de a verifi ca dacă toţi pasagerii sunt în posesia docu-
mentelor de călătorie cerute pentru intrarea în statul de primire. 

4) Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, pentru 
a prevedea sancţionarea cazurilor de încălcare a obligaţiei prevăzute la paragraful 3 
al prezentului articol. 

5) Fiecare Stat Parte intenţionează să ia măsuri care să permită, conform drep-
tului său intern, refuzarea intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor 
stabilite conform prezentului articol sau anularea vizei acestora. 

6) Fără să aducă atingere art.27 al convenţiei, Statele Părţi intenţionează să întă-
rească cooperarea între serviciile lor de control la frontieră, stabilind și menţinînd 
căi de comunicare directă. 
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Articolul 12 
Securitatea şi controlul documentelor 

Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, în funcţie de mijloacele disponibile: 
a) pentru a face astfel încît documentele de călătorie sau de identitate pe care le 

eliberează să fi e de o astfel de calitate încît să nu poată fi  folosite cu ușurinţă în mod 
impropriu, să fi e falsifi cate ori modifi cate, reproduse sau eliberate în mod ilicit; și 

b) pentru a asigura integritatea și securitatea documentelor de călătorie sau de 
identitate eliberate de acesta ori în numele său și pentru a împiedica faptul de a fi  
create, eliberate și folosite în mod ilicit. 

Articolul 13 
Legitimitatea şi valabilitatea documentelor 

La cererea unui Stat Parte, un alt Stat Parte verifi că, conform dreptului său intern 
și într-un termen rezonabil, legitimitatea și valabilitatea documentelor de călătorie 
sau de identitate eliberate ori considerate că au fost eliberate în numele său și despre 
care se bănuiește că sunt utilizate pentru trafi cul de persoane. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 
Articolul 14 

Clauza de protecţie 
1) Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu are incidenţă asupra drepturilor, 

obligaţiilor și responsabilităţilor statelor și particularilor în virtutea dreptului in-
ternaţional, inclusiv a dreptului internaţional umanitar și a dreptului internaţional 
referitor la drepturile omului, și, în special, atunci cînd se aplică, a Convenţiei din 
1951 și a Protocolului din 1967 referitoare la statutul refugiaţilor, precum și a prin-
cipiului de nerespingere prevăzut în acestea. 

2) Măsurile precizate în prezentul Protocol sunt interpretate și aplicate astfel încît 
persoanele să nu facă obiectul unei discriminări pe motiv că sunt victime ale unui 
trafi c. Interpretarea și aplicarea acestor măsuri sunt conforme principiilor de nedis-
criminare recunoscute pe plan internaţional. 

Articolul 15 
Rezolvarea diferendelor 

1) Statele Părţi depun eforturi pentru a rezolva diferendele privind interpretarea 
sau aplicarea prezentului Protocol pe calea negocierilor. 

2) Orice diferend între două State Părţi privind interpretarea sau aplicarea pre-
zentului Protocol, care nu poate fi  rezolvat pe calea negocierilor într-o perioadă re-
zonabilă, este, la cererea unuia dintre Statele Părţi, supus arbitrajului. Dacă în ter-
men de 6 luni începînd de la data cererii de arbitraj Statele Părţi nu se pot înţelege 
asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate să supună diferendul Curţii 
Internaţionale de Justiţie, adresînd o cerere conform Statutului Curţii. 

3) Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, al ratifi cării, al acceptării sau al 
aprobării prezentului Protocol sau al aderării la acesta, să declare că nu se consideră 
legat prin paragraful 2 din prezentul articol. Celelalte state Părţi nu sunt legate prin 
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paragraful 2 din prezentul articol de orice Stat Parte care a formulat o astfel de rezervă. 
4) Orice Stat Parte care a formulat o rezervă în virtutea paragrafului 3 din pre-

zentul articol o poate retrage în orice moment, înaintînd o notifi care secretarului 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 16 
Semnare, ratifi care, acceptare, aprobare şi aderare 

1) Prezentul Protocol va fi  deschis spre semnare de către toate statele din 12 pînă 
la 15 decembrie 2000 la Palermo (Italia) și apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, la New York, pînă la 12 decembrie 2002. 

2) Prezentul Protocol este deschis în egală măsură spre semnare organizaţiilor regio-
nale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei astfel de 
organizaţii să fi  semnat prezentul Protocol conform paragrafului 1 din prezentul articol. 

3) Prezentul Protocol este supus ratifi cării, acceptării sau aprobării. Instrumentele 
de ratifi care, de acceptare sau de aprobare vor fi  depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică își 
poate depune instrumentele de aprobare dacă cel puţin unul dintre statele membre 
a făcut acest lucru. În acest instrument de ratifi care, de acceptare sau de aprobare 
această organizaţie declară extinderea competenţei sale privitoare la problemele ridi-
cate de prezentul Protocol. Aceasta informează în egală măsură depozitarul asupra 
oricărei modifi cări pertinente a extinderii competenţei sale. 

4) Prezentul Protocol este deschis aderării oricărui stat sau oricărei organiza-
ţii regionale de integrare economică la care cel puţin un stat membru este parte a 
prezentului Protocol. Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale o organizaţie regională de 
integrare economică își declară extinderea competenţei privitoare la problemele ridi-
cate de prezentul Protocol. În același timp aceasta îl informează pe depozitar asupra 
oricărei modifi cări pertinente a extinderii competenţei sale. 

Articolul 17 
Intrare în vigoare 

1) Prezentul Protocol va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii celui 
de-al patruzecilea instrument de ratifi care, de acceptare, de aprobare sau de aderare, 
fi ind înţeles că nu va intra în vigoare înainte de intrarea în vigoare a convenţiei înseși. 
În conformitate cu prezentul paragraf, nici unul dintre instrumentele depuse de o or-
ganizaţie regională de integrare economică nu este considerat ca instrument care vine 
să se adauge instrumentelor deja depuse de către statele membre ale acestei organizaţii. 

2) Pentru fi ecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care va ra-
tifi ca, va accepta sau va aproba prezentul Protocol sau va adera la el după depunerea 
celui de-al patruzecilea instrument pertinent, prezentul Protocol va intra în vigoare 
în cea de-a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de către statul 
menţionat sau de către organizaţia menţionată sau la data în care intră în vigoare 
prin aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, dacă aceasta este posterioară. 
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Articolul 18 
Amendamente 

1) La expirarea unui termen de 5 ani începînd de la intrarea în vigoare a prezen-
tului Protocol, un Stat Parte poate să propună un amendament și să depună textul 
acestuia la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta din urmă 
comunică propunerea de amendament Statelor Părţi și Conferinţei Părţilor la con-
venţie în vederea examinării propunerii și adoptării unei decizii. 

Statele Părţi la prezentul Protocol reunite în Conferinţa Părţilor fac toate efortu-
rile pentru a ajunge la un consens asupra oricărui amendament. Dacă toate efortu-
rile făcute în acest sens au fost epuizate fără să se ajungă la un acord, va fi  necesar, 
în ultimă instanţă, pentru ca amendamentul să fi e adoptat, un vot al majorităţii a 
două treimi ale Statelor Părţi la prezentul Protocol prezente la Conferinţa Părţilor și 
exprimîndu-și votul lor. 

2) Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a-și exercita, în 
virtutea prezentului articol, dreptul de vot în domeniile care ţin de competenţa lor, de 
un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre părţi la prezentul Protocol. 
Acestea nu își exercită dreptul de vot dacă statele lor membre îl exercită pe al lor și invers. 

3) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 din prezentul articol este 
supus ratifi cării, acceptării, aprobării sau aderării Statelor Părţi. 

4) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 din prezentul articol va in-
tra în vigoare pentru un Stat Parte la nouăzeci de zile de la data depunerii de către 
Statul Parte amintit la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui 
instrument de ratifi care, de acceptare sau de aprobare a amendamentului precizat. 

5) Un amendament intrat în vigoare are forţă obligatorie faţă de Statele Părţi 
care și-au exprimat consimţămîntul pentru a fi  legate de către acesta. Celelalte state 
Părţi rămîn legate prin dispoziţiile prezentului Protocol și ale oricărui amendament 
anterior pe care l-au ratifi cat, acceptat sau aprobat. 

Articolul 19 
Denunţare 

1) Un Stat Parte poate să denunţe prezentul Protocol prin notifi care adresată se-
cretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O astfel de denunţare are efect 
la un an de la primirea notifi cării de către secretarul general. 

2) O organizaţie regională de integrare economică încetează să fi e parte a prezen-
tului Protocol atunci cînd statele membre au denunţat-o. 

Articolul 20 
Depozitar şi limba 

1) Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentu-
lui Protocol. 

2) Originalul prezentului Protocol, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chi-
neză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi  depus la secretarul general 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Fapt pentru care plenipotenţiarii subsemnaţi, autorizaţi în acest sens de respecti-
vele guverne, au semnat prezentul Protocol.
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PROTOCOL ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ILEGAL DE MIGRANŢI 
PE CALEA TERESTRĂ, A AERULUI ŞI PE MARE, ADIŢIONAL 

LA CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII 
TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE*

Preambul 

Statele Părţi la prezentul Protocol**, 
declarînd că o acţiune efi cientă în scopul prevenirii și combaterii trafi cului ilegal 

de migranţi pe calea terestră, a aerului și pe mare necesită o apropiere globală și inter-
naţională, inclusiv cooperare, schimb de informaţii și alte măsuri corespunzătoare, 
de natură socială și în special economică, la nivel naţional, regional și internaţional, 

amintind Rezoluţia 54/212 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din 22 decembrie 1999, prin care Adunarea generală a invitat insistent statele mem-
bre și organismele Naţiunilor Unite să întărească cooperarea internaţională în dome-
niul migrărilor internaţionale și al dezvoltării în scopul confruntării cu cauzele pro-
funde ale migrărilor, în special acelea care sunt legate de sărăcie, să reducă avantajele 
pe care migrările internaţionale le aduc celor interesaţi și să încurajeze, după cum au 
convenit, mecanismele interregionale, regionale și subregionale pentru a continua să 
se ocupe de problema migrărilor și a dezvoltării, 

fi ind convinse că migranţii trebuie să fi e trataţi cu umanitate și că drepturile lor 
trebuie să fi e pe deplin protejate, 

ţinînd cont de faptul că, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanţe internaţio-
nale, nu există nici un instrument universal care să aibă drept obiect toate aspectele 
trafi cului ilegal de migranţi și alte chestiuni legate de acesta, 

preocupate de creșterea considerabilă a activităţilor grupurilor criminale organizate 
în materie de trafi c ilegal de migranţi și a altor activităţi infracţionale legate de aces-
tea, prevăzute de prezentul Protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective, 

preocupate de asemenea de faptul că trafi cul ilegal de migranţi riscă să pună în 
pericol viaţa și securitatea migranţilor respectivi, 

amintind Rezoluţia 53/111 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din 9 decembrie 1998 prin care Adunarea generală a decis crearea unui comitet in-
terguvernamental special cu o componenţă nelimitată, însărcinat să elaboreze o con-
venţie internaţională generală împotriva criminalităţii transnaţionale organizate și 
să examineze dacă se poate elabora, în special, un instrument internaţional de luptă 
împotriva trafi cului și transportului ilegal de migranţi, inclusiv pe calea maritimă, 

convinse că faptul de a adăuga la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimi-
nalităţii transnaţionale organizate un instrument internaţional împotriva trafi cului 
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului și pe mare va ajuta la prevenirea și la 
combaterea acestui gen de criminalitate, 

au convenit cele ce urmează: 

* Adoptat la New York la 15 noiembrie 2000. 
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 16-XV din 17 februarie 2005. Publicată în Monitorul 

Ofi cial nr. 36-38 din 4 martie 2005. În vigoare pentru Republica Moldova din 4 martie 2005. 
Publicată în ediţia ofcială “Tratate internaţionale”, 2006, Vol. 35, p. 421.
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I. DISPOZIŢIILE GENERALE 

Articolul 1 
Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate 
1) Prezentul Protocol completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimi-

nalităţii transnaţionale organizate. El este interpretat împreună cu convenţia. 
2) Dispoziţiile convenţiei se aplică mutatis mutandis prezentului Protocol, cu ex-

cepţia oricărei dispoziţii contrare Protocolului. 
3) Infracţiunile stabilite conform art.6 al prezentului Protocol sunt considerate 

infracţiuni stabilite conform convenţiei. 
Articolul 2 
Obiectul 

Prezentul Protocol are drept obiect prevenirea și combaterea trafi cului ilegal de 
migranţi, precum și promovarea cooperării dintre Statele Părţi în acest scop, prote-
jînd în același timp drepturile migranţilor care fac obiectul acestui trafi c. 

Articolul 3 
Terminologia în înţelesul prezentului Protocol: 

a) expresia “trafi c ilegal de migranţi” desemnează faptul de a asigura, în scopul 
obţinerii, direct sau indirect, un folos fi nanciar ori un alt folos material, intrarea 
ilegală într-un Stat Parte a unei persoane care nu este nici cetăţean, nici rezident 
permanent al acelui stat; 

b) expresia “ intrare ilegală” desemnează trecerea frontierelor atunci cînd condiţiile 
necesare intrării legale în statul primitor nu sunt satisfăcute; 

c) expresia “document de călătorie sau de identitate fraudulos” desemnează orice 
document de călătorie ori de identitate: 

 i) care a fost contrafăcut sau modifi cat în mod substanţial de către oricine altci-
neva în afară de o persoană ori o autoritate abilitată prin lege să pregătească sau să 
elibereze documentul de călătorie ori de identitate în numele statului; sau 

  ii) care a fost eliberat sau obţinut în mod ilegal printr-o declaraţie falsă, prin 
corupţie ori constrîngere sau prin orice alt mijloc ilegal; sau 

 iii) care este utilizat de către o altă persoană decît titularul legitim; 
d) termenul “navă” desemnează orice tip de mașină acvatică, inclusiv mașină fără 

pescaj și un hidroavion, utilizat sau ce poate fi  utilizat ca mijloc de transport pe apă, 
cu excepţia unei nave de război, a unei nave de război auxiliare ori a altei nave ce 
aparţine unui guvern sau se afl ă în exploatarea sa, atît timp c̀ t este utilizat exclusiv 
pentru un serviciu public necomercial. 
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Articolul 4 
Domeniul de aplicare 

Prezentul Protocol se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, prevenirii anche-
telor și urmăririlor privind infracţiunile prevăzute de art.6, atunci cînd aceste in-
fracţiuni sunt de natură transnaţională și în săvîrșirea lor este implicat un grup 
infracţional organizat, precum și protecţiei drepturilor persoanelor care au făcut 
obiectul acestor infracţiuni. 

Articolul 5 
Responsabilitatea penală a migranţilor 

Migranţii nu devin pasibili de urmăriri penale în temeiul prezentului Protocol 
pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la art.6. 

Articolul 6 
Incriminarea 

1) Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru 
a conferi caracterul de infracţiune, atunci cînd faptele au fost comise intenţionat și 
pentru a obţine, direct ori indirect, un folos fi nanciar sau un alt folos material: 

a) trafi cului ilegal de migranţi; 
b) atunci cînd faptele au fost comise în scopul de a permite trafi cul ilegal de 

migranţi: 
 i) confecţionării unui document de călătorie sau de identitate fraudulos; 
 ii) faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea document; 
c) faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetăţean, nici rezident per-

manent, să rămînă în statul respectiv fără a respecta condiţiile necesare șederii legale 
în acel stat, prin mijloacele menţionate la lit.b) a prezentului paragraf sau prin orice 
alte mijloace ilegale. 

2) Fiecare Stat Parte adoptă de asemenea măsuri legislative și alte măsuri necesare 
pentru a conferi caracterul de infracţiune: 

a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptei de a în-
cerca să comită o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol; 

b) faptei de a fi  complice la o infracţiune stabilită conform lit.a), lit.b) i) sau lit. c) 
a paragrafului 1 al prezentului articol și, sub rezerva conceptelor fundamentale ale 
sistemului său juridic, faptei de a fi  complice la o infracţiune stabilită conform lit.b) 
ii) a paragrafului 1 al prezentului articol; 

c) faptei de a organiza comiterea unei infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al 
prezentului articol sau de a da instrucţiuni altor persoane pentru ca acestea să o comită. 

3) Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a 
conferi caracterul de circumstanţă agravantă infracţiunilor stabilite conform lit.a), 
lit.b) i) și lit.c) ale paragrafului 1 al prezentului articol și, sub rezerva conceptelor 
fundamentale ale sistemului său juridic, infracţiunilor stabilite conform lit.b) și c) 
ale paragrafului 2 al prezentului articol: 

a) faptei de a pune în pericol sau de a risca punerea în pericol a vieţii ori securităţii 
migranţilor respectivi; sau 
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b) tratamentului inuman sau degradant aplicat acestor migranţi, inclusiv pentru 
exploatare. 

4) Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu împiedică un Stat Parte să ia mă-
suri împotriva unei persoane ale cărei fapte constituie, în dreptul său intern, o 
infracţiune. 

II. TRAFICUL ILEGAL DE MIGRANŢI PE MARE

Articolul 7 
Colaborarea 

Statele Părţi colaborează în orice fel posibil în vederea prevenirii și opririi trafi cu-
lui ilegal de migranţi pe mare, conform dreptului internaţional al mării. 

Articolul 8 
Măsuri împotriva trafi cului ilegal de migranţi pe mare 

1) Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă sub pavi-
lionul său ce se prevalează de înmatricularea în registrul său, fără naţionalitate sau 
avînd în realitate naţionalitatea Statului Parte în cauză, deși este sub pavilion străin 
ori refuză să își arboreze pavilionul, se ocupă cu trafi cul ilegal de migranţi pe mare, 
poate cere altor State Părţi să îl ajute să pună capăt utilizării acestei nave în scopul 
menţionat. Statele Părţi solicitate furnizează această asistenţă în măsura posibilului, 
ţinînd cont de mijloacele de care dispun. 

2) Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă care își 
exercită libertatea de navigaţie conform dreptului internaţional și sub pavilion sau 
purtînd însemnele înmatriculării unui alt Stat Parte se ocupă cu trafi cul ilegal de 
migranţi pe mare poate să notifi ce statului al cărui pavilion îl poartă nava, să ceară 
confi rmarea înmatriculării și, dacă aceasta este confi rmată, să ceară autorizarea aces-
tui stat de a lua măsurile necesare în privinţa acestei nave. Statul al cărui pavilion îl 
poartă nava poate, în special, să autorizeze statul solicitant să: 

a) inspecteze nava; 
b) viziteze nava; și 
c) dacă găsește dovezi că nava practică trafi cul ilegal de migranţi pe mare, să ia 

măsurile necesare în privinţa navei, a persoanelor și a încărcăturii de la bord, precum 
și a statului sub al cărui pavilion s-a autorizat acţiunea. 

3) Un Stat Parte care a luat una dintre măsurile prevăzute la paragraful 2 al pre-
zentului articol informează fără întîrziere statul sub al cărui pavilion circulă nava 
asupra rezultatelor acestei măsuri. 

4) Un Stat Parte răspunde fără întîrziere unei cereri ce îi este adresată de către un 
alt Stat Parte în vederea stabilirii dacă o navă care se prevalează de înmatriculare în 
registrul său sau care își arborează pavilionul este abilitată, precum și unei cereri de 
autorizare prezentate conform paragrafului 2 al prezentului articol. 

5) Un stat sub al cărui pavilion circulă nava poate, într-o măsură compatibilă cu 
art.7 al prezentului Protocol, să își subordoneze autorizaţia unor condiţii decise de 
comun acord între el și statul solicitant, în special în ceea ce privește responsabilita-
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tea și luarea de măsuri efective. Un Stat Parte nu ia nici o măsură suplimentară fără 
autorizarea expresă a statului al cărui pavilion îl poartă nava, cu excepţia acelora care 
sunt necesare pentru îndepărtarea unui pericol iminent asupra vieţii persoanelor sau 
a acelora care rezultă din acorduri bilaterale ori multilaterale pertinente. 

6) Fiecare Stat Parte desemnează una sau, dacă este necesar, mai multe autorităţi 
abilitate să primească cererile de asistenţă, de confi rmare a înmatriculării în registrul 
acestuia ori a dreptului de a arbora pavilionul său, precum și cererile de autoriza-
re de a lua măsurile potrivite și de a răspunde acestor cereri. Secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite comunică celorlalte State Părţi autoritatea desemnată 
de fi ecare dintre ele în luna următoare acestei desemnări. 

7) Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă se ocupă cu 
trafi cul ilegal de migranţi pe mare și că această navă este fără naţionalitate sau poate 
fi  asimilată unei nave fără naţionalitate poate să o inspecteze și să o viziteze. Dacă 
bănuielile sunt confi rmate prin dovezi, acest Stat Parte ia măsurile potrivite conform 
dreptului intern și dreptului internaţional adecvat. 

Articolul 9 
Clauze de protecţie 

1) Cînd ia măsuri împotriva unei nave conform art.8 al prezentului Protocol, un 
Stat Parte: 

a) veghează la securitatea și la tratamentul uman al persoanelor afl ate la bord; 
b) ţine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu compromite securitatea navei 

sau a încărcăturii sale; 
c) ţine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu prejudicia interesele comerciale 

sau drepturile statului al cărui pavilion îl poartă nava ori ale oricărui alt stat interesat; 
d) veghează, în funcţie de mijloacele sale, ca orice măsură luată în privinţa navei 

să fi e raţională din punct de vedere ecologic. 
2) Atunci cînd motivele măsurilor luate prin aplicarea art.8 al prezentului Protocol 

se dovedesc nefondate, nava este despăgubită pentru orice pierdere sau eventuală pa-
gubă, cu condiţia să nu fi  comis vreo acţiune care să justifi ce măsurile luate. 

3) Atunci cînd o măsură este luată, adoptată sau aplicată conform prezentului 
capitol, se ţine cont așa cum se cuvine de necesitatea de a nu afecta și nici de a nu 
împiedica: 

a) drepturile și obligaţiile statelor de coastă și exercitarea competenţei lor conform 
dreptului internaţional al mării; sau 

b) puterea statului al cărui pavilion îl poartă nava de a-și exercita competenţa și 
controlul în chestiunile de ordin administrativ, tehnic și social privind nava. 

4) Orice măsură luată pe mare prin aplicarea prezentului capitol este executată 
doar de navele de război sau de aeronavele militare ori de alte nave sau aeronave 
abilitate în acest scop, purtînd vizibil o marcă exterioară și identifi cabilă că se afl ă 
în serviciul statului. 
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III. PREVENIREA, COOPERAREA ȘI ALTE MĂSURI

Articolul 10 
Informarea 

1) Fără a încălca art.27 și 28 din convenţie, Statele Părţi, în special acelea care au 
frontiere comune sau sunt situate pe itinerarii folosite pentru trafi cul ilegal de emi-
granţi, pentru a atinge obiectivele prezentului Protocol, conform sistemelor lor juridi-
ce și administrative respective, fac schimb de informaţii pertinente privind în special: 

a) punctele de îmbarcare și de destinaţie, precum și itinerarele, transportatorii 
și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o 
grupare infracţională organizată pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al 
prezentului Protocol; 

b) identifi carea și metodele de organizare a grupurilor infracţionale organizate 
despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele prevăzute de art.6 al prezen-
tului Protocol; 

c) autenticitatea și caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de către un 
Stat Parte, precum și furtul de documente de călătorie sau de identitate noi ori uti-
lizarea necorespunzătoare a acestora; 

d) mijloacele și metodele de ascundere și de transport al persoanelor, modifi carea, 
reproducerea ori cumpărarea ilegală sau orice alt fel de uz necorespunzător al docu-
mentelor de călătorie ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute 
de art.6 al prezentului Protocol și mijloacele de detectare a acestora; 

e) datele experienţei de ordin legislativ, precum și practicile și măsurile ce vizează 
prevenirea și combaterea faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol; și 

f) problemele știinţifi ce și tehnice utile pentru descoperire și reprimare, în scopul 
întăririi reciproce a capacităţii lor de prevenire și combatere a faptelor prevăzute 
de art.6 al prezentului Protocol, de începere a anchetelor asupra acestor fapte și de 
urmărire a autorilor. 

2) Un Stat Parte care primește informaţii se conformează oricărei cereri a Statului 
Parte care le-a comunicat, supunînd folosirea lor unor restricţii. 

Articolul 11 
Măsuri la frontiere 

1) Fără a încălca angajamentele internaţionale referitoare la libera circulaţie a per-
soanelor, Statele Părţi întăresc, în măsura posibilului, controalele la frontiere, nece-
sare pentru prevenirea și descoperirea trafi cului ilegal de migranţi. 

2) Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru 
prevenirea, pe cît posibil, a folosirii mijloacelor de transport utilizate de către trans-
portatorii comerciali pentru comiterea infracţiunii stabilite conform lit.a) a paragra-
fului 1 al art.6 din prezentul Protocol. 

3) Atunci cînd este necesar, fără a aduce atingere convenţiilor internaţionale apli-
cabile, aceste măsuri constau în special în prevederea obligaţiei pentru transportato-
rii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar ori utilizator 
al oricărui mijloc de transport, de a verifi ca dacă toţi pasagerii posedă documentele 
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de călătorie cerute pentru intrarea în statul primitor. 
4) Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, pentru 

a prevedea sancţionarea cazurilor de încălcare a obligaţiei prevăzute de paragraful 3 
al prezentului articol. 

5) Fiecare Stat Parte examinează luarea de măsuri care să permită, conform drep-
tului său intern, refuzarea intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor 
stabilite conform prezentului Protocol sau anularea vizei. 

6) Fără a încălca art.27 al convenţiei, Statele Părţi examinează întărirea cooperă-
rii dintre serviciile lor de control la frontiere, în special prin stabilirea și menţinerea 
căilor de comunicare directă. 

Articolul 12 
Securitatea şi controlul documentelor 

Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform mijloacelor disponibile: 
a) pentru a face în așa fel încît documentele de călătorie sau de identitate pe care 

le eliberează să aibă o astfel de calitate încît să nu poată fi  ușor folosite într-un mod 
impropriu, falsifi cate ori modifi cate, reproduse sau eliberate ilegal; și 

b) pentru a asigura integritatea și securitatea documentelor de călătorie sau de 
identitate eliberate de el ori în numele lui și pentru a împiedica întocmirea, elibera-
rea și utilizarea lor ilegală. 

Articolul 13 
Legitimitatea şi valabilitatea documentelor 

La cererea unui alt Stat Parte, un Stat Parte verifi că, conform dreptului său intern 
și într-un termen rezonabil, legitimitatea și valabilitatea documentelor de călătorie 
sau de identitate eliberate ori probabil bănuite că au fost eliberate în numele său și 
despre care se bănuiește că sunt utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art.6 
al prezentului Protocol. 

Articolul 14 
Pregătirea şi cooperarea tehnică 

1) Statele Părţi asigură sau intensifi că pregătirea specializată a agenţilor serviciilor 
de migrare și a altor agenţi competenţi pentru prevenirea faptelor prevăzute de art.6 
al prezentului Protocol și pentru tratamentul uman acordat migranţilor care fac 
obiectul acestor fapte, precum și pentru respectarea drepturilor ce le sunt recunos-
cute la nevoie în prezentul Protocol. 

2) Statele Părţi colaborează între ele și cu organizaţiile internaţionale, organizaţi-
ile neguvernamentale și cu celelalte organizaţii competente, precum și cu alte insti-
tuţii ale societăţii civile, pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului pe 
teritoriul lor, în vederea prevenirii, combaterii și eradicării faptelor prevăzute de art.6 
al prezentului Protocol și a protecţiei drepturilor migranţilor ce fac obiectul acestor 
fapte. Această pregătire vizează în special: 

a) îmbunătăţirea securităţii și calităţii documentelor de călătorie; 
b) recunoașterea și descoperirea documentelor de călătorie sau de identitate 

frauduloase; 
c) activităţile de informare cu caracter penal, în special în ceea ce privește identi-
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fi carea grupurilor infracţionale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar 
comite faptele prevăzute la art.6 al prezentului Protocol, metodele folosite pentru 
transportarea migranţilor ce fac obiectul unui trafi c ilegal, folosirea necorespunză-
toare a documentelor de călătorie ori de identitate pentru săvîrșirea faptelor prevăzu-
te de art.6 și mijloacele de disimulare utilizate în trafi cul ilegal de migranţi; 

d) îmbunătăţirea procedurilor de descoperire, la punctele de intrare și de ieșire 
tradiţionale și netradiţionale, a migranţilor ce fac obiectul unui trafi c ilegal; și 

e) tratamentul uman aplicat migranţilor și protecţia drepturilor care le sunt recu-
noscute în prezentul Protocol. 

3) Statele Părţi avînd experienţă corespunzătoare au în vedere să acorde asistenţă 
tehnică statelor care sunt frecvent folosite ca ţări de origine sau de tranzit pentru per-
soanele care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol. Statele 
Părţi fac tot posibilul pentru a furniza resursele necesare, cum ar fi  vehicule, sisteme 
informatice și lecturi de documente, în scopul combaterii faptelor prevăzute de art.6. 

Articolul 15 
Alte măsuri de prevenire 

1) Fiecare Stat Parte ia măsuri ce vizează aplicarea sau întărirea programelor de 
informare pentru sensibilizarea publicului că faptele prevăzute de art.6 al prezentu-
lui Protocol constituie o activitate infracţională săvîrșită frecvent de către grupurile 
infracţionale organizate în scopul obţinerii de profi t și că respectivii migranţi sunt 
supuși unor riscuri grave. 

2) Conform art.31 al convenţiei, Statele Părţi colaborează în domeniul informa-
ţiei pentru a-i împiedica pe posibilii migranţi să devină victimele grupurilor infrac-
ţionale organizate. 

3) Fiecare Stat Parte promovează sau intensifi că, după caz, programe de dezvolta-
re și de cooperare la nivel naţional, regional și internaţional, ţinînd cont de realităţile 
socioeconomice ale migrărilor și acordînd o atenţie deosebită zonelor defavorizate 
din punct de vedere economic și social, în scopul confruntării cu cauzele socioeco-
nomice profunde ale trafi cului ilegal de migranţi, cum ar fi  sărăcia și subdezvoltarea. 

Articolul 16 
Măsuri de protecţie şi de asistenţă 

1) Atunci cînd aplică prezentul Protocol, fi ecare Stat Parte ia, conform obligaţiilor 
ce-i revin în temeiul dreptului internaţional, toate măsurile necesare, inclusiv, dacă 
este nevoie, măsurile legislative, pentru a apăra și a proteja drepturile persoanelor 
care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol, drepturi 
ce le sunt acordate în temeiul dreptului internaţional aplicabil, în special dreptul la 
viaţă și dreptul de a nu fi  supus la tortură sau la alte pedepse ori tratamente crude, 
inumane sau degradante. 

2) Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare pentru a acorda migranţilor o protecţie 
adecvată împotriva violenţei ce le-ar putea fi  aplicată, atît de către persoane, cît și 
de către grupări, pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la art.6 al 
prezentului Protocol. 
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3) Fiecare Stat Parte acordă o asistenţă potrivită migranţilor a căror viaţă sau 
securitate este pusă în pericol pentru că au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 
al prezentului Protocol. 

4) Atunci cînd aplică dispoziţiile prezentului articol, Statele Părţi ţin cont de 
nevoile deosebite ale femeilor și copiilor. 

5) În cazul deţinerii unei persoane care a făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 
al prezentului Protocol, fi ecare Stat Parte își respectă obligaţiile asumate în temeiul 
Convenţiei de la Viena asupra relaţiilor consulare, în cazurile aplicabile, inclusiv 
obligaţia de a informa fără întîrziere persoana respectivă despre dispoziţiile referitoa-
re la notifi carea și comunicarea cu funcţionarii consulari. 

Articolul 17 
Acorduri şi convenţii 

Statele Părţi examinează posibilitatea încheierii de acorduri bilaterale sau regiona-
le, de convenţii operaţionale ori de înţelegeri ce vizează: 

a) stabilirea celor mai potrivite și efi ciente măsuri pentru prevenirea și combaterea 
faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol; sau 

b) dezvoltarea dispoziţiilor prezentului Protocol. 
Articolul 18 

Întoarcerea migranţilor ce fac obiectul trafi cului ilegal 
1) Fiecare Stat Parte consimte să faciliteze și să accepte, fără întîrziere nejustifi cată 

sau nerezonabilă, întoarcerea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevă-
zute de art.6 al prezentului Protocol și care este cetăţean ori are dreptul de a avea 
reședinţa permanentă pe teritoriul său sau în momentul revenirii. 

2) Fiecare Stat Parte studiază posibilitatea de a facilita și de a accepta, conform 
dreptului său intern, revenirea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute 
de art.6 al prezentului Protocol și care avea dreptul de a avea reședinţa permanentă pe 
teritoriul său în momentul intrării acelei persoane pe teritoriul statului primitor. 

3) La cererea Statului Parte de primire, un Stat Parte solicitat verifi că, fără întîr-
ziere nejustifi cată sau nerezonabilă, dacă persoana care a făcut obiectul unei fapte 
prevăzute la art.6 al prezentului Protocol este cetăţeanul său ori are dreptul de a avea 
reședinţa permanentă pe teritoriul său. 

4) În scopul facilitării întoarcerii unei persoane care a făcut obiectul unei fapte 
prevăzute de art.6 al prezentului Protocol și care nu posedă documentele cerute, 
Statul Parte al cărei cetăţean este această persoană ori în care are dreptul de ședere 
permanentă acceptă să elibereze, la cererea Statului Parte primitor, documentele de 
călătorie sau orice alt fel de autorizaţie necesară pentru a permite persoanei să se 
predea și să fi e reprimită pe teritoriul său. 

5) Fiecare Stat Parte interesat de întoarcerea unei persoane care a făcut obiec-
tul unei fapte prevăzute de art.6 al prezentului Protocol ia toate măsurile necesare 
pentru a organiza această revenire în mod organizat, ţinînd cont de securitatea și 
demnitatea persoanei. 

6) Statele Părţi pot coopera cu organizaţiile internaţionale competente pentru 
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aplicarea prezentului articol. 
7) Prezentul articol nu prejudiciază drepturile acordate de orice lege a Statului 

Parte primitor persoanelor care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art.6 al 
prezentului Protocol. 

8) Prezentul articol nu are urmări asupra obligaţiilor asumate în temeiul oricărui 
alt tratat bilateral ori multilateral aplicabil sau al oricărui alt acord ori convenţie ope-
raţională aplicabilă determinînd, în întregime sau parţial, întoarcerea persoanelor 
care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art.6 al prezentului Protocol. 

IV. DISPOZIŢII FINALE

Articolul 19 
Clauze de protecţie 

1) Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu are urmări asupra altor drepturi, 
obligaţii și răspunderi ale statelor și persoanelor private în temeiul dreptului inter-
naţional, inclusiv dreptul internaţional umanitar și dreptul internaţional referitor la 
drepturile omului, și, în special, atunci cînd se aplică, referitor la Convenţia din 1951 
și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, precum și principiul nerespinge-
rii care este prevăzut de acesta. 

2) Măsurile prevăzute de prezentul Protocol sunt interpretate și aplicate astfel în-
cît persoanele să nu facă obiectul unei discriminări pe motiv că fac obiectul faptelor 
prevăzute de art.6 al prezentului Protocol. Interpretarea și aplicarea acestor măsuri 
sunt conforme principiilor nediscriminatorii recunoscute internaţional. 

Articolul 20 
Rezolvarea diferendelor 

1) Statele Părţi fac eforturi pentru rezolvarea diferendelor privind interpretarea 
sau aplicarea prezentului Protocol pe calea negocierii. 

2) Orice neînţelegere între două sau mai multe State Părţi privind interpretarea sau 
aplicarea prezentului Protocol, care nu poate fi  rezolvată pe calea negocierii într-un 
termen rezonabil, la cererea unuia dintre aceste State Părţi este supusă arbitrajului. 
Dacă în termen de 6 luni începînd de la data cererii arbitrajului, Statele Părţi nu cad 
de acord în privinţa organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul 
atenţiei Curţii Internaţionale de Justiţie, adresînd o cerere conform Statutului Curţii. 

3) Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, ratifi cării, acceptării sau apro-
bării prezentului Protocol ori aderării la acesta, să declare că nu se consideră legat 
prin paragraful 2 al prezentului articol. Celelalte State Părţi nu sunt legate prin 
paragraful 2 al prezentului articol de orice Stat Parte care a emis o asemenea rezervă. 

4) Orice Stat Parte care a emis o rezervă în temeiul paragrafului 3 al prezentului 
articol poate să o retragă în orice moment, adresînd o notifi care secretarului general 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Articolul 21 
Semnarea, ratifi carea, acceptarea, aprobarea şi aderarea 

1) Prezentul Protocol va fi  deschis semnării tuturor statelor în perioada 12-15 
decembrie 2000 la Palermo (Italia) și apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
la New York, pînă la data de 12 decembrie 2002. 

2) Prezentul Protocol este de asemenea deschis semnării de către organizaţiile 
regionale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei 
asemenea organizaţii să fi  semnat prezentul Protocol conform paragrafului 1 al pre-
zentului articol. 

3) Prezentul Protocol este supus ratifi cării, acceptării sau aprobării. Instrumentele 
de ratifi care, de acceptare ori de aprobare vor fi  depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică își 
poate depune instrumentele de ratifi care, de acceptare sau de aprobare dacă cel pu-
ţin unul dintre statele ei membre a făcut-o. În acest instrument de ratifi care, de 
acceptare sau de aprobare, această organizaţie declară extinderea competenţei sale 
asupra chestiunilor guvernate de prezentul Protocol. De asemenea, ea îl informează 
pe depozitar despre orice modifi care pertinentă asupra extinderii competenţei sale. 

4) Prezentul Protocol este deschis aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii 
regionale de integrare economică, din care cel puţin un stat membru este parte la 
prezentul Protocol. Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale, o organizaţie regională de 
integrare economică declară extinderea competenţei sale asupra chestiunilor guver-
nate de prezentul Protocol. Ea îl informează de asemenea pe depozitar despre orice 
modifi care pertinentă asupra extinderii competenţei sale. 

Articolul 22 
Intrarea în vigoare 

1) Prezentul Protocol va intra în vigoare după nouăzeci de zile de la data depunerii 
celui de-al patruzecilea instrument de ratifi care, de acceptare, de aprobare sau de 
aderare, înţelegîndu-se prin aceasta că nu va intra în vigoare înainte de intrarea în 
vigoare a convenţiei. Pentru aplicarea prezentului paragraf nici unul dintre instru-
mentele depuse de o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat 
instrument ce se adaugă instrumentelor depuse deja de statele membre ale acestei 
organizaţii. 

  2) Pentru fi ecare stat sau organizaţie regională de integrare economică ce va 
ratifi ca, va accepta ori va aproba prezentul Protocol sau care va adera la acesta după 
depunerea celui de-al patruzecilea instrument pertinent, prezentul Protocol va intra 
în vigoare la treizeci de zile de la data depunerii instrumentului pertinent de către 
acest stat ori de această organizaţie sau la data la care intră în vigoare prin aplicarea 
paragrafului 1 al prezentului articol, dacă este ulterioară. 

Articolul 23 
Amendamente 

1) La expirarea unui termen de 5 ani începînd de la intrarea în vigoare a prezentu-
lui Protocol, un Stat Parte la Protocol poate propune un amendament și poate depune 
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textul la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta va comunica 
apoi propunerea de amendament Statelor Părţi și Conferinţei Părţilor la convenţie, în 
vederea examinării propunerii și adoptării deciziei. Statele Părţi la prezentul Protocol 
reunite la Conferinţa Părţilor nu precupeţesc nici un efort pentru a ajunge la un con-
sens asupra oricărui amendament. Dacă toate eforturile în acest sens au fost epuizate 
fără să se fi  ajuns la vreun acord, va fi  necesar, ca o ultimă posibilitate pentru ca amen-
damentul să fi e adoptat, votul majorităţii a două treimi din Statele Părţi la prezentul 
Protocol, prezente la Conferinţa Părţilor și care și-au exprimat votul. 

2) În temeiul prezentului articol, pentru a-și putea exercita dreptul de vot în do-
menii ce ţin de competenţa lor, organizaţiile regionale de integrare economică dis-
pun de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre Părţi la prezentul 
Protocol. Ele nu își exercită dreptul de vot dacă statele membre și-l exercită pe al lor 
și invers. 

3) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este 
supus ratifi cării, acceptării sau aprobării Statelor Părţi. 

4) Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra 
în vigoare pentru un Stat Parte după nouăzeci de zile de la data depunerii de către 
acest Stat Parte la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instru-
ment de ratifi care, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament. 

5) Un amendament intrat în vigoare devine obligatoriu faţă de Statele Părţi care 
și-au dat consimţămîntul de a fi  legate prin el. Celelalte State Părţi rămîn legate prin 
dispoziţiile prezentului Protocol și prin toate amendamentele anterioare pe care le-
au ratifi cat, acceptat sau aprobat. 

Articolul 24 
Denunţarea 

1) Un Stat Parte poate denunţa prezentul Protocol prin notifi care adresată se-
cretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O asemenea denunţare devine 
efectivă la un an de la data primirii notifi cării de către secretarul general. 

2) O organizaţie regională de integrare economică încetează să fi e parte la prezen-
tul Protocol atunci cînd toate statele sale membre l-au denunţat. 

Articolul 25 
Depozitar şi limbi 

1) Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentu-
lui Protocol. 

2) Originalul prezentului Protocol, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chi-
neză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi  depus la secretarul general 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

De aceea, plenipotenţiarii semnatari, autorizaţi în acest scop de guvernele respec-
tive, au semnat prezentul Protocol.
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DECLARAȚIA PRIVIND CRIMINALITATEA ŞI JUSTIŢIA: 
SOLUŢII LA PROVOCĂRILE SECOLULUI XXI*

(EXTRAS)

Asambleea Generală,
reamintind, că în rezoluţia 54/125 din 17 decembrie 1999 solicita celui de-al ze-

celea Congres al Organizaţiei Naţiunilor Unite, privind prevenirea criminalităţii și 
tratamentul infractorilor, să prezinte prin Comisia pentru Prevenirea Criminalităţii 
și Justiţie Penală precum și prin Consiliului Economic și Social al ONU, decla-
raţia sa către Asambleea secolului, pentru a fi  analizată și luată o hotărîre și a ru-
gat Comisia să acorde interes sporit pe parcursul sesiunii a noua recomandărilor 
Congresului al zecelea, cu scopul de a prezenta, prin Consiliul Economic și Social, 
recomandări cu privire la măsurile ulterioare necesare, pentru a fi  adoptate la cea 
de-a cinzeci și cincea sesiunea a Asambleiei Generale,

aprobă, Declaraţia de la Viena privind criminalitatea și justiţia: soluţii la provocări-
le secolului XXI, adoptată de către statele-membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 
și de către alte state care au participat la nivelul înalt al acestei etape a Congresului 
al zecelea al Naţiunilor Unite privind prevenirea criminalităţii și tratament infracto-
rilor1, așa cum se găsește în anexa prezentei Rezoluţii.

Ședinţa plenara Nr. 81,
 4 decembrie 2000 

Anexă

Noi, Statele - membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
5. Subliniem responsabilitatea fi ecărui stat de a introduce şi de a susţine un 

sistem etic, efi cient şi corect de justiţie penală. Noi susţinem eforturile de acordare 
a asistenţei statelor pentru sporirea potenţialului, inclusiv în ce priveşte pregătirea 
cadrelor şi acordare de asistenţă tehnică precum şi în elaborarea legislaţiei, regu-
lilor şi în acumularea de cunoştinţe speciale şi experienţă, în vederea contribuirii la 
implementarea Convenţiei şi a protocoalelor ei.

6. Ţinînd cont de scopurile Convenţiei şi protocoalelor ei, noi tindem către:
h) Includerea componentei de prevenire a criminalităţii în strategiile naţionale 

şi internaţionale de dezvoltare;
7. Ne asumăm responsabilitatea de a consolida colaborarea internaţională în 

scopul creării condiţiilor de combatere a crimei organizate, de creştere şi dezvoltare 
durabilă, precum şi de eradicare a sărăciei şi şomajului.

8. Ne angajam să elaboram metode mai efi ciente de cooperare în scopul com-
baterii fenomenului de trafi c de fi inţe umane, în special trafi cul de femei şi copii, 
precum şi a migraţiei ilegale. 

9. Ne asumăm responsabilitatea de a consolida cooperarea internaţionala şi 
asistenţa juridică reciprocă în scopul combaterii producerii şi comercializării ilegale 
de arme de foc.

* Adoptată de către Adunarea Generală 4 decembrie 2000.
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10. Ne angajăm în continuare să întreprindem mai activ acţiuni internaţionale 
împotriva corupţiei, bazîndu-ne pe Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite priv-
ind lupta împotriva corupţiei şi mitei în tranzacţiile comerciale internaţionale3.

11. Confi rmăm, că lupta împotriva “spălării” de bani şi a crimelor economice 
este elementul de bază al strategiei de combatere a crimei organizate.

12. Noi hotărîm să elaborăm recomandări cu privire la programe orientate pe 
acţiuni concrete în privinţa prevenirii infracţiunilor comise cu utilizarea computere-
lor şi lupta cu astfel de infracţiuni. 

13. Menţionăm că actele de violenţa şi de terorism reprezintă în continuare 
motiv de îngrijorare. 

14. De asemenea menţionăm că există în continuare discriminare rasiala, xeno-
fobie şi alte forme de intoleranţă.

15. Confi rmăm hotărîrea noastră de a combate violenţa cauzată de intoleranţa 
în bază de pe apartenenţă etnică. 

16. Recunoaştem importanţa practică a acordurilor-tip de cooperare 
internaţională în probleme de drept şi justiţie. 

17. Noi, recunoaştem în continuare cu profundă îngrijorare că minorii, afl aţi 
în situaţii critice, deseori sunt supuşi riscului de a deveni infractori sau devin uşor 
membri ai grupărilor criminale, precum şi ai grupărilor care au legături cu grupurile 
transnaţionale de crimă organizată, şi ne angajăm să întreprindem măsuri pentru 
prevenirea acestui fenomen în creştere şi să includem cînd este necesar, prevederi cu 
privire la administrarea justiţiei în cazul minorilor, în planurile naţionale de dez-
voltare şi în strategiile internaţionale de dezvoltare, şi să ţinem cont de problemele 
legate de administrarea justiţiei asupra minorilor în politica noastră de fi nanţare a 
cooperării în scopuri de dezvoltare. 

18. Ne angajam să acordăm atenţie prioritară prevenirii creşterii numărului de 
persoane arestate şi a persoanelor afl ate în detenţie preventivă, în dependenţă de 
circumstanţe, prin aplicarea unor măsuri fi abile şi efi ciente alternative la privaţiunea 
de libertate.

19. Noi hotărîm să adoptăm, atunci cînd este necesar, planuri de acţiuni 
naţionale, regionale şi internaţionale în scopul susţinerii victimelor infracţiunilor. 

20. Noi chemăm la elaborarea de politici, proceduri şi programe de justiţie 
restaurativă, bazate pe respectarea drepturilor, necesităţilor şi intereselor victimelor, 
infractorilor, comunităţilor şi a tuturor părţilor. 

DOCUMENTUL 2
39/142. Declaraţia privind controlul abuzului și al trafi cului de droguri.

(extras)

Asambleea Generală,
ședinţa plenară Nr. 101, din 14 decembrie, 1984 

Anexă

Statele-membre trebuie să utilizeze actele legislative contra producerii ilegale de 
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droguri, cererii ilegale de substanţe narcotice precum și circulaţia ilegală a acestora 
și să ia măsuri suplimentare pentru lupta cu noile forme ale acestei crime rușinoase 
și oribile.

Statele-membre se angajează să-și activizeze eforturile și să-și coordoneze strategi-
ile îndreptate către lupta cu eradicarea problemei complicate a operaţiunilor ilegale 
cu droguri și a abuzului de substanţe narcotice, prin intermediul programelor care 
prevăd alternative economice, sociale și culturale. 

DOCUMENTUL 3
(XXX). Declaraţia privind dreptul tuturor persoanelor de a nu fi  subiect al 
torturii sau al altor forme de tratament sau pedeapse crude, inumane sau 

degradante
9 decembrie 1975

(extras)

Anexă

Articolul 1

1. În contextul prezentei Declaraţii - tortura înseamnă orice acţiune, prin interme-
diul căreia persoanei intenţionat i se cauzează o durere puternică sau suferinţă, fi zică 
sau psihică, de către o persoană ofi cială sau la îndemnarea unei astfel de persoane, 
cu scopul de a obţine de la ea sau de la o persoană terţă informaţie sau mărturisire, 
de a pedepsi persoana pentru acţiunile, pe care le-a săvîrşit, sau de săvîrşirea cărora 
este bănuită, sau de a speria acea persoană sau alte persoane. În această defi niţie nu 
se include durerea sau suferinţa provocate doar de privaţiunea legală de libertate, 
din cauza stării, proprie acesteia, sau ca urmare a acesteia, în măsura compatibilă cu 
Regulile Minime de tratament a deţinuţilor.

2. Tortura reprezintă o formă gravă şi premeditată de pedeapsă şi tratament crud, 
inuman sau degradant.

Articolul 2

Orice acţiune care implică tortură sau alte forme dure, inumane sau degradante 
de tratament și pedeapsă reprezintă o înjosire a demnităţii umane și trebuie pedep-
sită ca o încălcare a Regulamentului Organizaţiei Naţiunilor Unite și o încălca-
re a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, proclamate în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului.

Articolul 3

Nici un stat nu poate să permită sau să aibă o atitudine tolerantă faţă de tortură sau 
alte forme dure, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă. Circumstanţele 
excepţionale cum sunt, starea de război sau pericol de război , instabilitate politică 
internă sau orice altă stare excepţională, nu pot servi drept motiv pentru tortură sau 
alte forme dure, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă.
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Articolul 4

Fiecare Stat trebuie, să întreprindă în conformitate cu prevederile acestei 
Declaraţii, măsuri efi ciente pentru a nu permite tortura și alte forme dure, inumane 
sau degradante de tratament și pedeapsă în sfera jurisdicţiei sale.

Articolul 5

Pregătirea personalului, care urmărește respectarea legii și pregătirea altor persoa-
ne ofi ciale, care pot purta răspundere pentru persoanele, private de libertate, trebuie 
să asigure o astfel de situaţie, în care să fi e respectată în totalitate interdicţia torturii 
sau altor forme dure, inumane sau degradante de tratament și pedepse. Această in-
terdicţie trebuie, pe măsura necesităţii, să fi e inclusă în astfel de reguli generale sau 
regulamente, care se referă la obligaţiunile și funcţiile persoanelor, care pot avea de 
a face cu reţinerea a astfel de persoane și îngrijirea lor.

DOCUMENTUL 4
Rezoluţia , Adoptată de Asambleea Generală

53/144. Declaraţia privind drepturile și responsabilităţile indivizilor, 
grupurilor și organizaţiilor civile de a promova și proteja drepturile 

universale recunoscute și libertăţile fundamentale ale omului 

9 decembrie 1998
(extras)

Anexă

Articolul 9
1. În procesul de exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, in-

clusiv promovarea şi apărarea drepturilor omului, menţionate în prezenta Declaraţie, 
fi ecare om, individual şi împreună cu alţii, are dreptul să se folosească de mijloace 
efi ciente de apărare legală şi să fi e apărat în caz de încălcare a acestor drepturi.

2. În acest scop fi ecare om, drepturile sau libertăţile căruia se presupune că sunt 
încălcate, are dreptul personal sau printr-un reprezentant legal împuternicit, să 
depună plîngere la un organ independent, imparţial, competent judecătoresc sau la 
alt organ, constituit în baza legii, să conteze pe analiza acestei plîngeri la timp de 
către acest organ în cadrul unui proces public şi să primească de la un astfel de organ, 
în conformitate cu legea, decizia, care prevede măsurile de soluţionare a situaţiei, inclu-
siv orice fel de despăgubire care i se cuvine, în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor 
acestei persoane, precum şi dreptul la executarea forţată a acestei decizii sau adoptarea 
fără reţinere neîntemeiată a acesteia.

3. În acelaşi scop fi ecare om, individual sau împreună cu alţii are dreptul, în par-
ticular :

a) În legătură cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
în rezultatul politicii şi acţiunilor unor persoane responsabile şi organe de 
stat, să depună plîngeri sau alte adresări corespunzătoare în organele judi-
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ciare competente naţionale, organele administrative şi legislative sau orice 
alt organ competent, prevăzut de sistemul legislativ al statului, care să ia o 
decizie în privinţa acestei plîngeri fără reţinere neîntemeiată;

b) Să fi e prezent la audieri deschise, dezbateri şi procese de judecată cu scopul 
de a-şi forma o opinie cu privire la conformitatea acestora cu legislaţia 
naţională şi respectarea obligaţiilor internaţionale;

c) Să propună şi să ofere asistenţă juridică califi cată şi profesională sau alte 
consultaţii corespunzătoare şi asistenţă în apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.

4. În acest scop şi în conformitate cu documentele internaţionale şi procedurile 
aplicabile, fi ecare om are dreptul, individual sau împreună cu alţii, la accesul fără 
obstacole la organele internaţionale, care au o competenţă generală sau specifi că să 
primească şi să analizeze reclamaţiile în sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, precum şi să menţină legătura cu acestea.

5. Statul efectuează o anchetă imediată sau asigură efectuarea anchetei de fi ecare dată, 
cînd există motive plauzibile de a constata, că pe orice teritoriu, care se afl ă sub jurisdicţia 
sa, a avut loc o încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Articolul 14

1. Statul este responsabil de aprobarea măsurilor legislative, judiciare, adminis-
trative sau a altor măsuri corespunzătoare, cu scopul de a contribui la înţelegerea de 
către toate persoanele care se afl ă sub jurisdicţia sa, a drepturilor lor sociale, culturale, 
politice, economice şi de cetăţean.

DOCUMENTUL 5

Asambleea Generală
Principiile eticii medicale

18 decembrie 1982
(extras)

Anexă

Principiile eticii medicale, ce se referă la rolul angajaţilor din serviciile de protec-
ţie a sănătăţii, în mod special al medicilor, în procesul de protejare a deţinuţilor sau 
persoanelor reţinute, împotriva torturii sau a altor forme crude, inumane și degra-
dante de tratament și pedeapsă.

Principiul 2

Lucrătorii medicali, în special medicii, comit o încălcare gravă a eticii medicale, 
precum și o infracţiune, conform actelor internaţionale în vigoare, dacă ei întreprind 
acţiuni active sau pasive, care constituie participarea sau complicitatea la tortură și 
alte forme crude, inumane și degradante de tratament și pedeapsă, precum și insti-
garea la astfel de acţiuni sau încercarea de a săvîrși asemenea fapte.
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Principiul 3

Lucrătorii medicali, în special medicii, încalcă principiile eticii medicale, dacă 
sunt implicaţi în relaţii profesionale de orice alt tip cu deţinuţii sau cu persoanele 
reţinute, al căror scop nu este controlul medical, menţinerea sau ameliorarea bunăs-
tării fi zice și psihice.

Principiul 4

Lucrătorii medicali, în special, medicii încalcă principiile eticii medicale, în con-
diţiile în care ei:

- Își folosesc cunoștinţele și experienţa pentru a ajuta la efectuarea interogatoriului 
deţinuţilor sau persoanelor reţinute în așa mod, încît aceasta poate avea un efect ne-
gativ asupra sănătăţii fi zice sau psihice sau asupra stării acestor deţinuţi sau persoane 
reţinute și nu corespunde documentelor internaţionale;

-Confi rmă sau participă la confi rmarea faptului că starea sănătăţii deţinuţilor sau 
persoanelor reţinute permite ca aceștia să fi e trataţi sau pedepsiţi într-un mod care 
poate infl uenţa negativ bunăstarea fi zică sau psihică, și nu corespunde tratatelor inter-
naţionale în vigoare, sau participă în orice mod posibil la procesul de aplicare a unui 
asemenea comportament sau pedeapsă, ce nu corespunde actelor internaţionale.

Principiul 5

Participarea lucrătorilor medicali, în special a medicilor, în orice procedură cu 
scop de calmare aplicată deţinutului sau persoanei reţinute, este o încălcare directă 
a eticii medicale, doar dacă necesitatea acesteia nu este determinată de criterii pur 
medicale, și această procedură nu este indispensabilă pentru protejarea bunăstării 
fi zice și psihice, pentru propria securitate a deţinutului sau persoanei reţinute, a altor 
deţinuţi sau persoane reţinute sau a personalului de pază, precum și dacă aceasta nu 
prezintă un pericol pentru bunăstarea psihică și fi zică a acestuia.

Principiul 6

Nu este permisă nici o abatere de la principiile menţionate mai sus, indiferent de 
natura argumentelor, inclusiv situaţiile excepţionale.

DOCUMENTUL 6
Rezoluţia Adoptată de Asambleea Generală 

[conform raportului Comitetului al Treilea (A/52/635)]
52/86. Măsuri practice în domeniul prevenirii criminalităţii și

justiţiei penale în scopul eliminării violenţei împotriva femeilor 

12 decembrie 1997 
(extras)

Anexă

Strategii-tip și măsuri practice pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor în 
domeniul prevenirii criminalităţii și a justiţiei penale.
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III. ORGANELE DE POLIŢIE 

8. Statelor membre li se recomandă insistent în cadrul sistemelor lor legislative :
a) să asigure executarea imediată a prevedrilor aplicabile ale legilor, 

deciziilor,codurilor şi procedurilor, care se referă la violenţa; 
b) împotriva femeilor, în aşa fel încît toate actele criminale de violenţă faţă de 

femei să fi e considerate ca atare în cadrul sistemului de justiţie penală şi să 
fi e luate măsurile necesare în această privinţă;

c) să elaboreze metode de anchetare, care nu umilesc demnitatea femeilor 
victime ale violenţelor,şi reduc la minimum gradul de invadare a vieţii lor 
private, asigurînd în acelaşi timp respectarea standardelor de colectare a 
celor mai bune dovezi;

d) să asigure, că în cadrul procedurilor poliţiei, inclusiv cu privire la deciziile 
despre arestarea, reţinerea şi condiţiile oricărei forme de eliberare a per-
soanei, care a comis crima se ia în consideraţie securitatea ale victimei şi a 
altor persoane, ce au legături familiale, sociale sau de alt tip cu aceasta, şi ca 
aceste proceduri să contribuie la prevenirea noilor acte de violenţă;

e) să împuternicească organele de poliţie să întreprindă măsuri operative în 
legătură cu cazurile de violenţă împotriva femeilor;

f) să asigure îndeplinirea de către organele de poliţie a responsabilităţilor lor 
în conformitate cu legea şi codurile de conduită, şi posibilitatea tragerii la 
răspundere a organelor de poliţie pentru orice încălcare a acestor norme;

g) să încurajeze angajarea femeilor în serviciile de poliţie, inclusiv în departa-
mentele operative.

DOCUMENTUL 7
40/144. Declaraţia cu privire la drepturile omului în cazul persoanelor care 

nu sunt cetăţeni ai ţării în care locuiesc

a 116-a ședinţă plenară, 
 13 decembrie 1985

(extras)

1. Care legalizează pătrunderea ilegală a străinilor în stat şi prezenţa lor în stat; 
nici o prevedere nu trebuie să se interpreteze o restricţie a dreptului oricărui stat de a 
adopta legi şi drepturi, care se referă la intrarea străinilor şi condiţiile şederii lor, sau 
să stabilească diferenţe dintre cetăţenii acestuia şi cetăţenii străini. Însă astfel de legi 
şi drepturi trebuie să fi e compatibile cu obligaţiile internaţionale de drept, asumate 
de către acest stat, inclusiv obligaţiile în domeniul drepturilor omului.

2. Prezenta Declaraţie nu trebuie să împiedice exercitarea drepturilor, acordate 
în conformitate cu legislaţia internă, şi drepturilor pe care statul este obligat, în 
conformitate cu dreptul internaţional, să le acorde străinilor, chiar dacă în Prezenta 
Declaraţie astfel de drepturi nu sunt recunoscute sau sunt recunoscute într-o măsură 
mai mică.
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Articolul 3

Fiecare stat trebuie să publice legislaţia sa naţională sau regulile cu privire la 
străini.

Articolul 4

Străinii sunt obligaţi să respecte legile statului, în care ei locuiesc sau se afl ă, și să 
respecte obiceiurile și tradiţiile poporului acestui stat.

Articolul 5

1. Străinii benefi ciază de următoarele drepturi, în conformitate cu legislaţia 
internă şi luînd în consideraţie obligaţiile internaţionale corespunzătoare ale state-
lor, în care se afl ă :

a) dreptul la viaţă şi la inviolabilitatea personală; nici un străin nu poate fi  
supus arestării arbitrare sau reţinerii sub arest; nici un străin nu trebuie să 
fi e lipsit de libertate decît conform procedurilor care sunt stabilite de lege;

b) dreptul de a fi  protejaţi împotriva amestecului arbitrar sau ilegal în viaţa 
personală şi de familie şi referitor la locuinţă sau corespondenţă;

c) dreptul la egalitate în faţa instanţelor de judecată, tribunalelor şi tuturor 
organelor şi instituţiilor, care administrează justiţia, şi, la necesitate dreptul 
la ajutorul gratuit al translatorului în cazul proceselor penale, şi atunci cînd 
aceasta este prevăzut de lege, în caz de alte procese;

d) dreptul la alegerea soţului/soţiei,la căsnicie, la crearea familiei;
e) dreptul la libertatea gîndirii, părerii, conştiinţei şi religiei; dreptul la prac-

ticarea religie sau a convingerilor sale, ţinînd cont de restricţiile care sunt 
prevăzute de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii naţionale, 
ordinii, sănătăţii sau moralei sau a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale altora;

f) dreptul la păstrarea propriei limbi, a culturii şi tradiţiilor;
g) dreptul la transferul veniturilor, economiilor sau alte mijloace personale 

băneşti peste hotare respectînd regulile interne cu privire la tranzacţiile 
valutare.

2. Ţinîndu-se cont de restricţiile care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare 
într-o societate democrată pentru protecţia securităţii statale, securităţii naţionale, 
a ordinii publice, sănătăţii şi moralei populaţiei sau drepturilor şi libertăţilor al-
tor persoane şi care sunt compatibile cu alte drepturi, recunoscute în documentele 
internaţionale corespunzătoare, şi care sunt expuse în prezenta Declaraţie, străinii 
benefi ciază de următoarele drepturi:

a) dreptul să părăsească ţara;
b) dreptul la libera exprimare a opiniei ;
c) dreptul la întrunirile paşnice;
d) dreptul de a deţine proprietate, individual cît şi împreună cu alte persoane, 

ţinînd cont de legislaţia internă.
3. Ţinînd cont de restricţiile, menţionate în punctul 2, străinii, care se afl ă legal 

pe teritoriul statului, benefi ciază de dreptul la libera deplasare sau libertatea alegerii 
locului de trai în limitele statului.
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4. _Ţinînd cont de legislaţia naţională şi prezenţa permisiunii corespunzătoare, 
soţiei şi minorilor sau copiilor ce se afl ă la întreţinerea străinului care locuieşte legal 
teritoriul statului, li se permite să-l însoţească pe străin, să vină la el în ospeţie şi să 
rămînă cu el .

Articolul 6

Nici un străin nu trebuie să fi e supus torturilor, tratamentului sau pedepsei dure, 
inumane sau degradante, și în special, nici un străin nu trebuie să fi e supus experi-
enţelor știinţifi ce sau medicale fără acordul lui liber.

Articolul 7

Străinul, care se afl ă legal pe teritoriul statului, poate fi  extrădat de pe teritoriul aces-
tui stat doar în scopul executării deciziei, emise în conformitate cu legea și dacă conside-
rentele imperative de securitate naţională nu solicită altceva, are dreptul la prezentarea 
dovezilor contra extrădării sale, la revizuirea cazului său de către organele competente 
sau de persoana sau persoanele, desemnate în mod special de organul competent, și 
dreptul de a se prezenta în acest scop în faţa acestor organe, persoană sau persoane. Se 
interzice extrădarea individuală sau colectivă a străinilor pe baza apartenenţei rasiale, 
culorii pielii, religiei, culturii, provenienţei familiale, naţionale sau etnice.

Articolul 8

1. Străinii, care locuiesc legal pe teritoriul statului benefi ciază, în conformitate 
cu legile naţionale, de următoarele drepturi cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor sale, 
indicate în articolul 4:

a) dreptul la condiţii de muncă, care corespund cerinţelor de securitate şi 
igienă, dreptul la un salariu echitabil şi remunerarea echitabilă a muncii, 
fără vreo diferenţă, în particular femeilor trebuie să li se garanteze condiţii 
de muncă nu mai rele decît cele, de care benefi ciază bărbaţii, cu o remu-
nerare egală pentru o muncă egală;

b) dreptul de a deveni membru al asociaţiilor profesionale şi al altor organizaţii 
sau asociaţii la alegerea sa şi de a participa la activitatea acestora. Exercitarea 
dreptului indicat nu poate fi  supusă nici unor restricţii, în afara celor care 
sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democrată în 
interesele securităţii de stat sau ordinii publice sau pentru apărarea dreptu-
rilor şi libertăţilor altor persoane;

c) dreptul la ocrotirea sănătăţii, asistenţă medicală, asigurare socială, deser-
vire socială, educaţie şi odihnă cu condiţia, că îndeplinesc cerinţele con-
form regulilor respective şi că aceasta nu este o povară prea mare pentru 
resursele statului.

2. Cu scopul protecţiei drepturilor străinilor, care desfăşoară o activitate legală 
remunerată în ţara în care se afl ă, astfel de drepturi pot fi  determinate de guvernele 
corespunzătoare în convenţii multilaterale sau bilaterale.

Articolul 9

Nici un străin nu poate fi  privat arbitrar de proprietatea sa obţinută prin mijloace 
legale.
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Articolul 10

Oricărui străin trebuie să i se ofere libertatea de a lua legătura în orice moment 
cu consulatul sau reprezentanţa diplomatică a statului, al cărui cetăţean este, sau , 
în absenţa acestora, cu consulatul sau reprezentanţa diplomatică altui stat, care are 
însărcinarea să apere interesele statului, al cărui cetăţean este, în statul de reședinţă.

DOCUMENTUL 8
51/60. Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind criminalitatea și 

securitatea publică 

12 decembrie 1996 
(extras)

Anexă

Articolul 3

Statele – membre adoptă măsuri de prevenire a susţinerii și activităţilor organi-
zaţiilor criminale pe teritoriul lor. Statele-membre prevăd în cea mai mare măsură 
posibilă o procedură efi cientă de extrădare sau urmărire a persoanelor, care participă 
la crime transnaţionale periculoase, pentru ca aceste persoane să nu-și poată găsi nici 
un adăpost sigur.

Articolul 7

Statele – membre iau măsuri în cadrul jurisdicţiei lor naţionale pentru consolida-
rea propriilor capacităţi de a depista și interzice trecerea hotarelor de către persoa-
nele, care participă la comiterea crimelor transnaţionale periculoase, și mijloacele 
de înfăptuire a acestor crime și iau următoarele măsuri concrete efi ciente pentru 
apărarea hotarelor lor:

a) aprobarea măsurilor efi ciente de control al substanţelor explozive şi de 
luptă contra comerţului ilegal al infractorilor cu anumite materiale şi 
componente ale acestora, care sunt special predestinate pentru producerea 
armamentului nuclear, biologic sau chimic, şi reducerea riscului, care 
apare în rezultatul acestui comerţ ilegal, prin aderarea la toate acordurile 
internaţionale existente, care se referă la armele de distrugere în masă, şi 
prin executarea deplină a prevederilor acestora;

b) consolidarea evidenţei eliberării paşapoartelor şi creşterea nivelului de 
protecţie împotriva falsifi cării şi a imitaţiilor;

c) asigurarea mai severă a respectării normelor cu privire la combaterea 
comerţului transnaţional ilegal de arme de foc cu scopul prevenirii folosirii 
armelor de foc în activitatea criminală şi reducerea posibilităţii de apariţie 
a confl ictelor periculoase;

d) coordonarea măsurilor întreprinse şi schimbul de informaţie în scopul 
combaterii transportului de contrabandă a imigranţilor ilegali peste ho-
tarele naţionale.
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DOCUMENTUL 9

40/34. Declaraţia privind principiile de bază ale justiţiei cu privire la 
victimele crimelor și victimele abuzului din partea puterii

(extras)
Asambleea Generală
29 noiembrie 1985 

Anexă

1. Prin termenul “victimă”, se înţeleg persoanele cărora, individual sau în grup, le-
au fost cauzate prejudicii, care includ vătămări corporale sau daune morale, suferinţe 
emoţionale, daune fi nanciare sau lezarea semnifi cativă a drepturilor lor de bază, în 
rezultatul acţiunii sau a lipsei de acţiune, care încalcă legea în vigoare a statelor-
membre, inclusiv şi legile ce interzic abuzul de putere. 

2.  În conformitate cu prezenta Declaraţie, o anumită persoana poate fi  considerată 
“victimă” indiferent dacă a fost sau nu identifi cat, arestat, transmis judecăţii sau 
judecat infractorul şi indiferent de relaţiile de rubedenie dintre victimă şi infractor. 
Termenul “victimă” include, în cazurile corespunzătoare, rudele apropriate sau per-
soanelor întreţinute de victimă, precum şi persoanele cărora le-a fost cauzat preju-
diciu în încercarea de a ajuta victimele afl ate în situaţii critice sau în încercarea de a 
preveni victimizarea.

3. Prevederile acestei Declaraţii, se aplică tuturor persoanelor fără nici o diferenţă, 
indiferent de rasă, culoarea pielii, sex, vîrstă, limbă, religie, naţionalitate, afi liere 
politică sau de altă natură, convingeri sau practici culturale, statut social, material, 
familial, apartenenţă etnică şi socială şi incapacitate de muncă.

4. Victimele trebuie tratate cu înţelegere şi demnitatea acestora trebuie să fi e 
respectată. Victimele au dreptul la acces la mecanismele justiţiei şi compensarea 
rapidă a prejudiciului cauzat, conform legislaţiei naţionale.

5. Atunci cînd este necesar trebuie de creat şi consolidat mecanismele juridice şi 
administrative pentru a asigura victimelor posibilitatea de a primi compensaţii prin 
proceduri ofi ciale sau neofi ciale, care ar fi  operative, corecte, accesibile şi necostisi-
toare. Victimele care vor să primească compensaţii prin aceste mecanisme, trebuie 
să fi e informate despre drepturile lor.

6. Trebuie să se contribuie prin următoarele metode la elaborarea unor proceduri-
lor judiciare şi administrative care să satisfacă într-o măsură mai mare necesităţile 
victimelor :

a) Informarea victimelor despre rolul, mărimea, termenii şi mersul procedurii 
de judecata şi despre rezultatele analizei cazului de către instanţă, în spe-
cial în cazul infracţiunilor grave, dar şi în cazurile cînd acestea au solicitat 
astfel de informaţii;

b) Garantarea posibilităţilor de expunere şi analiză a opiniilor şi dorinţelor 
victimelor la etapele corespunzătoare ale procedurii de judecată în cazur-
ile cînd interesele lor sunt în joc, fără daune pentru acuzaţi şi conform 



468

legislaţiei naţionale;
c) Acordarea asistenţei corespunzătoare victimelor pe tot parcursul procedu-

rii de judecată;
d) Luarea măsurilor pentru reducerea la minim a incomodităţilor victimelor, 

pentru protecţia vieţii persoanelor a acestora, atunci cînd este necesar, şi 
garantarea siguranţei acestora, precum şi a familiilor lor şi a martorilor 
ce depun mărturie în favoarea lor şi protecţia împotriva ameninţărilor şi 
răzbunării;

e) Prevenirea întîrzierilor nejustifi cate în cercetarea cazurilor şi executarea 
hotărîrilor sau deciziilor de compensaţie a victimelor.

7. Atunci cînd este necesar se recomandă utilizarea mecanismelor neofi ciale de 
soluţionare a confl ictelor, inclusiv medierea, arbitrajul sau instanţele de drept co-
mun, cu scopul de a contribui la împăcarea şi la acordarea recompensei victimelor.

Reparaţie a daunelor

8. În circumstanţele corespunzătoare infractorii sau părţile terţe care sunt respon-
sabile pentru comportamentul acestora, trebuie sa ofere victimelor, familiilor aces-
tora sau persoanelor întreţinute de victimă o reparaţie corectă a daunelor. 

Compensaţia

9. În cazul în care compensaţia nu poate fi  obţinută integral de la infractor sau 
din alte surse, statele trebuie să ia măsuri pentru oferirea compensaţiilor materiale:

a) victimelor, cărora în rezultatul infracţiunilor grave le-au fost cauzate 
vătămări corporale grave sau le-a fost afectată sănătatea fi zică şi psihică; 

b) b) familiilor, în special persoanelor întreţinute de către victimele, care au 
decedat în rezultatul victimizării sau au cu disabilităţi fi zice şi psihice.

10. Este necesar de a contribui la formarea, consolidarea şi extinderea fonduri-
lor naţionale de compensaţii pentru victime. Dacă este necesar, în acest scop pot fi  
stabilite alte fonduri, inclusiv în cazurile cînd statul, cetăţean al căruia este victima, 
nu poate oferi compensaţie victimei pentru prejudiciile cauzate.

Asistenţa socială

11. Victimelor trebuie să le fi e acordată asistenţa materială, medicală, psihologică 
şi socială necesară prin canale guvernamentale, voluntare, comunitare sau locale.

12. Victimele trebuie să fi e informate despre existenţa serviciilor medicale şi 
sociale precum şi despre existenţa altor forme de asistenţă şi să le fi e garantată posi-
bilitatea de a folosi aceste servicii.

13. Lucrătorii poliţiei, sistemului judiciar, ai serviciilor sociale şi de ocrotire a 
sănătăţii şi alţi lucrători ai serviciilor relevante trebuie să le fi e oferită instruirea care 
să le permită să înţeleagă necesităţile victimelor şi principiile de bază de acordare a 
asistenţei operative corespunzătoare.

14. În timpul acordării serviciilor şi asistenţei victimelor, trebuie de acordat 
atenţie persoanelor care au necesităţi speciale, determinate de caracterul prejudici-
ului cauzat sau de factorii menţionaţi în punctul 3.
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Victimele abuzului de putere

15. Prin termenul “victimă”, se înţeleg persoanele cărora, individual sau în 
grup, le-au fost cauzate prejudicii, care includ vătămări corporale sau daune morale, 
suferinţe emoţionale, daune fi nanciare sau lezarea semnifi cativă a drepturilor lor 
de bază, în rezultatul acţiunii sau a lipsei de acţiune, care încă nu se consideră o 
încălcare a legilor penale naţionale, dar care sunt încălcări a normelor internaţionale 
cu privire la drepturile omului. 

DOCUMENTUL 10
34/169. Codul de conduită a persoanelor responsabile de menţinerea ordinii 

de drept

(extras)

Articolul 1

Persoanele responsabile pentru menţinerea ordinii de drept îndeplinesc în per-
manenţă obligaţiile ce le sunt atribuite prin lege, servind societatea și apărînd toate 
persoanele împotriva acţiunilor ilicite în conformitate cu gradul înalt de responsabi-
litate, impus de profesia lor.

Comentariu:
a) Termenul „persoanele responsabile pentru menţinerea ordinii de drept” 

include toate persoanele desemnate sau alese, implicate în aplicarea legii, 
care au drepturi de poliţie, mai ales drepturi de a reţine persoanelor care 
au încălcate legea.

b) În acele ţări, unde atribuţiile poliţiei sunt exercitate de reprezentanţii 
autorităţilor militare în uniformă sau în îmbrăcăminte civilă sau de către 
forţele de securitate de stat, determinarea termenului “persoanele respon-
sabile pentru menţinerea ordinii de drept” se referă la colaboratorii acestor 
servicii.

c) Se are în vedere, că serviciul în favoarea societăţii include, în special, oferi-
rea serviciilor şi ajutorului acelor membri ai societăţii care din motive per-
sonale, economice, sociale sau alte motive excepţionale au nevoie de ajutor 
imediat.

d) Se are în vedere, că această prevedere nu numai că include toate acţiunile 
cu caracter violent, de jaf sau de daună, dar se referă şi la toate formele de 
interdicţii stabilite în conformitate cu legile penale. Aceasta se referă de 
asemenea la comportamentul persoanelor, incapabile să poarte răspundere 
penală.

Articolul 2

La îndeplinirea obligaţiilor sale, persoanele responsabile de menţinerea ordinii de 
drept, respectă și protejează demnitatea umană și menţin și susţin și apără drepturile 
omului ale tuturor persoanelor.
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Comentarii:
a) Drepturile omului indicate sunt determinate şi protejate de legile naţionale 

şi internaţionale. La documentele internaţionale corespunzătoare, se referă 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu pri-
vire la Drepturile Civile şi Politice, Declaraţia despre Protecţia tuturor 
Persoanelor Împotriva Torturii şi a altor Forme de Tratament şi Pedepse 
Inumane şi Degradante, Declaraţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea 
Tuturor Formelor de Discriminare Rasială , Convenţia Internaţională pen-
tru Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de Genocid,, Regulile minime priv-
ind tratamentul deţinuţilor şi Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile 
consulare. 

b) În comentariile naţionale la această anexă trebuie să se indice prevederile 
regionale sau naţionale, care stabilesc şi protejează aceste drepturi.

Articolul 3

Persoanele responsabile de menţinerea ordinii de drept pot aplica forţa numai în 
caz de extremă necesitate și în acea măsură care este necesară pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor.

Comentariu:
a) În această prevedere se subliniază, că aplicarea forţei de către persoanele 

responsabile de menţinerea ordinii de drept trebuie să poarte un caracter 
excepţional, cu toate că aceasta presupune că persoanele responsabile de 
menţinere a ordinii de drept pot fi  împuternicite să folosească forţa, care 
este necesară în anumite împrejurări, cu scopul de a preveni crimele sau 
cînd infractorii sau la reţinerea suspecţilor în baza legii , sau la oferirea 
ajutorului pentru astfel de reţinere nu trebuie folosită forţa, care întrece 
limitele necesare pentru acest scop.

b) Legislaţia naţională, de regulă, limitează aplicarea forţei de către per-
soanele responsabile de menţinerea ordinii în conformitate cu principi-
ul proporţionalităţii. Acesta trebuie înţeles în felul următor, că în tim-
pul interpretării acestei prevederi trebuie să se respecte aceste principii 
naţionale de proporţionalitate. Această prevedere în nici un caz nu se 
interpretează într-un astfel de mod de parcă ea oferă permisiunea de a 
utiliza astfel de forţă , care este neproporţională obiectivului legal care 
trebuie obţinut.

c) Utilizarea armelor de foc se consideră măsură excepţională. Trebuie să se 
depună toate eforturile pentru a evita utilizarea armelor de foc, mai ales 
împotriva copiilor. De regulă armele de foc nu trebuie să se folosească, 
cu excepţia cazurilor cînd suspectul opune rezistenţă armată sau pune 
în alt mod în pericol viaţa altor oameni şi cînd alte măsuri cu caracter 
mai puţin excepţional, nu sunt sufi ciente pentru examinarea sau reţinerea 
potenţialului infractor.

d) Organele competente trebuie să fi e informate despre fi ecare caz de utilizare 
a armelor de foc.
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Articolul 4

Informaţiile confi denţiale, obţinute de către persoanele responsabile de menţine-
rea ordinii, se păstrează în secret, cu excepţia cazurilor cînd îndeplinirea obligaţiilor 
sau cererea instanţei de judecată determină necesitatea divulgării acestei informaţii. 

Comentariu:
Datorită caracterului obligaţiilor lor persoanele responsabile de menţinerea ordi-

nii au acces la informaţie, care se poate referi la viaţa personală a altor persoane sau 
care poate dăuna intereselor acestor persoane și mai ales reputaţiei lor. O atenţie de-
osebită trebuie acordată păstrării și utilizării acestor informaţii, care pot fi  divulgate 
doar în scopul îndeplinirii obligaţiilor sau în scopuri de judecată. Orice divulgare a 
acestui tip de informaţii în alte scopuri este totalmente ilegală.

Articolul 5

Nici o persoană responsabilă de menţinerea ordinii nu poate întreprinde, instiga 
la sau tolera o acţiune, care constituie tortură sau alte forme de tratament sau pe-
deapsă dure, inumane sau degradante și nici o persoană responsabilă de menţinerea 
ordinii nu poate invoca deciziile superiorilor sau astfel de circumstanţe excepţionale 
cum sunt starea de război, ameninţarea securităţii naţionale, instabilitatea politică 
internă sau orice altă stare excepţională pentru a motiva torturile sau alte forme de 
tratament sau pedeapsă dure, inumane sau degradante.

Comentariu:
a) Această interdicţie rezultă din Declaraţia adoptată de Asambleea Generală 

cu privire la protecţia tuturor persoanelor împotriva torturii şi a oricăror 
forme de tratament sau pedeapsă inumane, dure sau degradante conform 
căreia: “astfel de acţiune constituie o jignire a demnităţii umane şi se 
condamnă ca o încălcare a obiectivelor Statutului Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
proclamate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a altor docu-
mente internaţionale, referitoare la drepturile omului”.

b) Declaraţia defi neşte tortura în felul următor:
c) “tortura înseamnă orice acţiune, prin intermediul căreia persoanei 

intenţionat i se cauzează o durere puternică sau suferinţă, fi zică sau psihică, 
de către o persoană ofi cială sau la îndemnarea unei astfel de persoane, 
cu scopul de a obţine de la ea sau de la o persoană terţă informaţie sau 
mărturisire, de a pedepsi persoana pentru acţiunile, pe care le-a săvîrşit, 
sau de săvîrşirea cărora este bănuită, sau de a speria acea persoană sau alte 
persoane. În această defi niţie nu se include durerea sau suferinţa provocate 
doar de privaţiunea legală de libertate, din cauza stării, proprie acesteia, 
sau ca urmare a acesteia, în măsura compatibilă cu Regulile Minime de 
tratament a deţinuţilor”.

d) Expresia “ formele de tratament şi pedeapsă dure, inumane sau degradante 
nu a fost defi nită de Asambleea Generală , însă aceasta trebuie interpretată 
în aşa mod încît să ofere o protecţie cît mai efi cientă împotriva abuzurilor 
fi zice cît şi psihologice.
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Articolul 6

Persoanele responsabile de menţinerea ordinii asigură protecţia totală a sănătăţii 
persoanelor reţinute către acestea și în special, iau măsuri urgente de asigurare a 
ajutorului medical în caz de necesitate.

Comentariu:
a) “Ajutorul medical ” prin care se subînţeleg serviciile acordate de orice per-

sonal medical, inclusiv de către medicii-practicieni, care au legitimaţie 
corespunzătoare, şi personalul medical auxiliar, este acordat în caz de 
necesitate sau la solicitare.

b) Din cauză că personalul medical este implicat de obicei în activităţile de 
menţinere a ordinii, persoanele responsabile de menţinerea ordinii trebuie 
să ţină cont de acest fapt, atunci cînd recomandă oferirea ajutorului medi-
cal corespunzător persoanei reţinute prin intermediul sau cu consultarea 
personalului medical care nu participă în activitatea de menţinere a ordinii.

c) Se înţelege că persoanele responsabile de menţinerea ordinii asigură oferi-
rea ajutorului medical victimelor infracţiunilor sau accidentelor care se 
întîmplă în timpul infracţiunilor.

Articolul 7

Persoanele responsabile de menţinerea ordinii nu efectuează nici un fel de acte de 
corupţie. 

Ele de asemenea , acţionează la timp pentru a împiedica asemenea acte și luptă 
împotriva acestora.

Comentariu
a) Orice act de corupţie, ca şi orice alt abuz de putere este incompatibil 

cu statutul profesional al persoanei responsabile de menţinerea ordinii. 
Pentru orice persoană care menţine ordinea de drept, care a comis un act 
de corupţie, legea trebuie aplicată în măsură deplină, deoarece guvernele 
nu pot aştepta de la cetăţeni respectarea de către ei a ordinii de drept, dacă 
ei nu pot sau nu doresc să asigure respectarea legii de către persoanele re-
sponsabile în cadrul instituţiilor lor.

b) Cu toate că termenul corupţie trebuie să fi e defi nit în corespundere cu 
legea naţională, trebuie de înţeles că acesta cuprinde întreprinderea şi nein-
treprinderea anumitor acţiuni în timpul îndeplinirii obligaţiilor sau din 
cauza acestor obligaţii în rezultatul primirii sau solicitării unor daruri, 
promisiuni sau stimuli sau obţinerea ilegală a acestora de fi ecare dată, cînd 
are loc o astfel de acţiune sau lipsă de acţiune.

c) Expresia „ Act de corupţie ” menţionată mai sus, trebuie de înţeles că in-
clude încercarea de a mitui.

Articolul 8

Persoanele responsabile de menţinerea ordinii de drept respectă legea și prezentu-
lui Cod. Folosind toate posibilităţile sale, ei de asemenea previn și împiedică oricare 
încălcări ale acestora.
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Persoanele responsabile de menţinerea ordinii de drept care au temei să considere 
că a avut sau va avea loc încălcarea prezentului Cod, relatează despre lucrurile înt-
împlate instanţelor superioare, și în caz de necesitate, altor instanţe corespunzătoare 
sau organe, care au împuternicirea de a urmări sau controla organele de drept.

Comentariu 
a) Prezentul Cod se respectă în toate cazurile, cînd el este inclus în legislaţia 

sau practica naţională . Dacă legislaţia sau practica prevede nişte norme 
mai severe, decît prevederile prezentului Cod, atunci se respectă cele dintîi.

b) Prezentul articol este direcţionat către păstrarea echilibrului dintre necesi-
tatea disciplinei interne în instituţia, de care depinde în mare măsură se-
curitatea societăţii, pe de o parte şi necesitatea luptei cu încălcarea dreptu-
rilor fundamentale ale omului, pe de altă parte. Persoanele responsabile de 
menţinerea ordinii de drept informează organele corespunzătoare despre 
încălcări şi întreprind alte 

c) acţiuni legale, în afara acestor organe doar în acel caz , cînd nu există alte 
posibilităţi sau sunt inefi ciente. Se înţelege că persoanele responsabile de 
menţinerea ordinii de drept nu se supun măsurilor de administrative de 
pedeapsă sau de alt tip din cauză că au relatat despre încălcarea prezentului 
Cod sau despre posibilitatea acesteia.

d) Expresia “Instanţele corespunzătoare sau organe care au împuterniciri de 
urmărire sau control legal, include orice instituţie sau organ, care există pe 
baza dreptului naţional atît

e)  în cadrul instituţiei de menţinere a ordinii de drept cît şi independent de 
aceasta, cu împuterniciri statutare, obişnuite sau alt fel de împuterniciri de 
a analiza plîngerile şi reclamaţiile, care apar în legătură cu încălcările în 
sfera de activitate a prezentului Cod.

f) Într-un şir de ţări sursele de informare în masă se pot considera instituţii, 
care îndeplinesc funcţii de analiză a plîngerilor, similare celor descrise în 
sub-punctul c) mai sus. De aceea persoanele responsabile de menţinerea 
ordinii de drept pot motivat , în calitate de măsură de ultimă instanţă şi 
în conformitate cu legea ţărilor lor să atragă atenţia societăţii prin sursele 
de informare în masă.

g) Persoanele responsabile de menţinere a ordinii de drept care respectă pre-
vederile prezentului Cod, merită respect, susţinere deplină şi colaborare 
din partea societăţii şi a instituţiilor de menţinere a ordinii de drept în care 
lucrează şi din parte persoanelor implicate în menţinerea ordinii.
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CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI* 

PREAMBUL

Statele părţi ale prezentei Convenţii**,
preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia și de ameninţarea pe care 

aceasta o constituie pentru stabilitatea și siguranţa societăţilor, subminînd instituţiile și valori-
le democratice, valorile etice și justiţia și compromiţînd dezvoltarea durabilă și statul de drept,

preocupate în egală măsură de legăturile existente între corupţie și celelalte forme ale 
criminalităţii, în special criminalitatea organizată și criminalitatea economică, inclusiv spă-
larea banilor,

preocupate, pe de altă parte, de faptul că problemele de corupţie care poartă asupra unor 
bunuri considerabile, putînd reprezenta o parte substanţială a resurselor statelor, și care 
ameninţă stabilitatea politică și dezvoltarea durabilă a acestor state,

convinse că fenomenul corupţiei nu mai este o problemă locală, ci un fenomen trans-
naţional care lovește toate societăţile și toate economiile, ceea ce face esenţială cooperarea 
internaţională, pentru a o preveni și pentru a o opri,

convinse în egală măsură că o abordare globală și multidisciplinară este necesară pentru 
a preveni și combate efi cient corupţia,

convinse, pe de altă parte, că oferirea de asistenţă poate contribui într-o manieră im-
portantă la prevenirea și combaterea efi cace a corupţiei, inclusiv prin întărirea capacităţii și 
instituţiilor statului,

convinse de faptul că dobîndirea ilicită a bogăţiilor personale poate fi  îndeosebi dăună-
toare instituţiilor democratice, economiilor naţionale și statului de drept,

hotărîte să prevină, să descopere și să descurajeze în mod efi cient transferurile internaţi-
onale de bunuri dobîndite ilicit și să consolideze cooperarea internaţională în recuperarea 
de bunuri,

recunoscînd principiile fundamentale ale respectării garanţiilor prevăzute de lege în pro-
cedurile penale și în procedurile civile sau administrative privind recunoașterea drepturilor 
de proprietate,

fi ind conștiente de responsabilitatea ce revine statelor de a eradica acest fl agel și că acestea 
trebuie să coopereze între ele, cu sprijinul și participarea persoanelor și grupurilor care nu 
aparţin sectorului public, cum ar fi  societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale și co-
munităţile de persoane, pentru ca eforturile lor în acest domeniu să fi e efi ciente,

avînd în egală măsură conștiinţa principiilor bunei gestiuni a afacerilor publice și a bu-
nurilor publice, de echitate, de responsabilitate și de egalitate în faţa legii, precum și de 
necesitate a păstrării integrităţii și favorizării unei culturi de refuz al corupţiei,

salutînd lucrările conduse de Comisia pentru prevenirea criminalităţii și pentru justiţie 
penală și de Biroul Naţiunilor Unite împotriva drogurilor și criminalităţii pentru a combate 
corupţia,

amintind lucrările conduse în acest domeniu de alte organizaţii internaţionale și religioa-
se, mai ales activităţile Consiliului de Cooperare Vamală (numit și Organizaţia Mondială a 

* Adoptată la New York la 31 octombrie 2003. 
** Republica Moldova a aderat prin legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007. Publicată în Monitorul Ofi -

cial nr. 103106 din 20 iulie 2007. În vigoare pentru Republica Moldova din din 20 iulie 2007. 
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Vămilor), Consiliului Europei, Ligii Statelor Arabe, Organizaţiei de Cooperare și Dezvoltare 
Economică, Organizaţiei Statelor Americane, Uniunii Africane și Uniunii Europene,

luînd act cu satisfacţie de instrumentele multilaterale de prevenire și combatere a 
corupţiei, precum, între altele, Convenţia interamericană împotriva corupţiei, adop-
tată de Organizaţia Statelor Americane la 29 martie 1996, Convenţia privind com-
baterea corupţiei implicînd funcţionari ai comunităţilor europene sau funcţionari 
ai statelor membre ale Uniunii Europene, adoptată de Consiliul Uniunii Europene 
la 26 mai 1997, Convenţia privind combaterea corupţiei agenţilor publici străini 
în tranzacţiile comerciale internaţionale, adoptată de Organizaţia de Cooperare 
și Dezvoltare Economică la 21 noiembrie 1977, Convenţia penală privind corup-
ţia, adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei la 27 ianuarie 1999, 
Convenţia civilă privind corupţia, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei la 9 septembrie 1997, și Convenţia de prevenire și combatere a corupţiei, 
adoptată de șefi i de stat și de guvern ai Uniunii Africane la 12 iulie 2003,

salutînd, de asemenea, intrarea în vigoare la 29 septembrie 2003 a Convenţiei 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate,

au convenit cele ce urmează:

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

Obiect
Prezenta convenţie are ca obiect:
a) promovarea și consolidarea măsurilor în scopul prevenirii și combaterii corup-

ţiei în modul cel mai efi cient;
b) promovarea, înlesnirea și sprijinul cooperării internaţionale și asistenţei tehnice în 

scopul prevenirii corupţiei și al luptei împotriva acesteia, inclusiv recuperarea de bunuri;
c) promovarea integrităţii, responsabilităţii și bunei gestiuni a afacerilor publice 

și a bunurilor publice.
ART. 2

Terminologie
În sensul prezentei convenţii:
a) prin agent public se înţelege: (i) orice persoană care deţine un mandat legislativ, 

executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, 
cu titlu permanent sau temporar, care este remunerată ori neremunerată, și oricare 
ar fi  nivelul său ierarhic; (ii) orice persoană care exercită o funcţie publică, inclusiv 
pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un servi-
ciu public, așa cum acești termeni sunt defi niţi în dreptul intern al statului parte și 
aplicaţi în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoană defi nită 
ca „agent public” în dreptul intern al unui stat parte. Totuși, în scopurile anumitor 
măsuri specifi ce prevăzute în cap. II al prezentei convenţii, prin agent public se poate 
înţelege orice persoană care exercită o funcţie publică sau care prestează un serviciu 
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public, așa cum acești termeni sunt defi niţi în dreptul intern al statului parte și apli-
caţi în domeniul pertinent al dreptului acestui stat;

b) prin agent public străin se înţelege orice persoană care deţine un mandat legis-
lativ, executiv, administrativ sau judiciar al unei ţări străine, care a fost numită sau 
aleasă, și orice persoană care exercită o funcţie publică pentru o ţară străină, inclusiv 
pentru un organism public sau o întreprindere publică;

c) prin funcţionar al unei organizaţii internaţionale publice se înţelege un func-
ţionar internaţional sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţio-
neze în numele ei;

d) prin bunuri se înţelege orice tip de bun, corporal sau incorporal, mobil ori 
imobil, tangibil sau intangibil, precum și actele juridice ori documentele atestînd 
proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea;

e) prin produs al infracţiunii se înţelege orice bun provenit direct sau indirect 
din săvîrșirea unei infracţiuni ori obţinut direct sau indirect din săvîrșirea unei 
infracţiuni;

f) prin blocare sau sechestru se înţelege interdicţia temporară a transferului, con-
versiei, dispoziţiei ori circulaţiei bunurilor sau faptul de a fi  asumat temporar paza 
ori controlul de bunuri pe baza unei hotărîri a unei instanţe judecătorești sau a unei 
alte autorităţi competente;

g) prin confi scare se înţelege deposedarea permanentă de bunuri pe baza unei 
hotărîri a unei instanţe judecătorești sau a unei alte autorităţi competente;

h) prin infracţiune principală se înţelege orice infracţiune în urma căreia rezultă 
un produs care este susceptibil de a deveni obiectul unei infracţiuni defi nite la art. 
23 din prezenta convenţie;

i) prin livrare supravegheată se înţelege metoda care constă în permiterea ieșirii 
de pe teritoriul, trecerii prin teritoriul sau intrării pe teritoriul unuia ori mai multor 
state, a unor expedieri ilicite sau suspecte de a fi  ilicite, sub controlul autorităţilor 
competente ale acestor state, în vederea anchetării unei infracţiuni și identifi cării 
persoanelor implicate în săvîrșirea acesteia.

ART. 3

Domeniul de aplicare
1. Prezenta convenţie se aplică, în conformitate cu dispoziţiile sale, prevenirii co-

rupţiei, anchetelor și urmăririlor privind corupţia, precum și blocării, sechestrului, 
confi scării și restituirii produsului provenind din infracţiunile prevăzute în confor-
mitate cu prezenta convenţie.

2. În scopurile aplicării prezentei convenţii nu este necesar, în afara dispoziţiilor 
contrare, ca infracţiunile stabilite conform acesteia să cauzeze o daună sau un preju-
diciu patrimonial statului.

ART. 4

Protecţia suveranităţii
1. Statele părţi își execută obligaţiile decurgînd din prezenta convenţie într-un 

mod compatibil cu principiile egalităţii suverane și integrităţii teritoriale a statelor și 
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cu principiul neamestecului în afacerile interne ale altor state.
2. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu abilitează un stat parte să exercite 

asupra teritoriului unui alt stat o competenţă și funcţiuni care sunt exclusiv rezervate 
autorităţilor acestui alt stat de către dreptul său intern.

CAP. 2

Măsuri preventive

ART. 5

Politici şi practici de prevenire a corupţiei
1. Fiecare stat parte elaborează și aplică sau are în vedere, conform principiilor 

fundamentale ale sistemului său juridic, politici de prevenire a corupţiei efi ciente și 
coordonate care favorizează participarea societăţii și care refl ectă principiile de stat 
de drept, buna gestiune a problemelor politice și bunurile publice, de integritate, 
transparenţă și responsabilitate.

2. Fiecare stat parte se străduiește să pună la punct și să promoveze practici efi ci-
ente pentru prevenirea corupţiei.

3. Fiecare stat parte se străduiește să evalueze periodic instrumentele juridice și 
măsurile administrative pertinente pentru a determina dacă acestea sunt corespun-
zătoare pentru a preveni și combate corupţia.

4. Statele părţi colaborează, conform principiilor fundamentale ale sistemului lor 
juridic, între ele și cu organizaţiile regionale și internaţionale, pentru a promova și 
a pune la punct măsurile prevăzute în prezentul articol. În cadrul acestei colaborări 
ele pot participa la programe și proiecte internaţionale care urmăresc prevenirea 
corupţiei.

ART. 6

Organismul sau organismele de prevenire a corupţiei
1. Fiecare stat parte face astfel încît, conform principiilor fundamentale ale sis-

temului său juridic, să existe unul sau mai multe organisme, după cum convine, 
însărcinate să prevină corupţia prin mijloace precum:

a) aplicarea politicilor prevăzute la art. 5 din prezenta convenţie și, dacă este ca-
zul, supervizarea și coordonarea acestei aplicări;

b) sporirea și difuzarea informaţiilor privind prevenirea corupţiei.
2. Fiecare stat parte acordă organismului sau organismelor menţionate la paragra-

ful 1 al prezentului articol independenţa necesară, conform principiilor fundamen-
tale ale sistemului său juridic, pentru a permite exercitarea efi cientă a funcţiilor lor 
la adăpost de orice infl uenţă nedorită. Resursele materiale și personalul specializat 
necesar, precum și formarea de care acest personal poate avea nevoie pentru a-și 
exercita funcţiile trebuie să le fi e furnizate.

3. Fiecare stat parte comunică secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite numele și adresa autorităţii sau autorităţilor susceptibile de a acorda asistenţă 
altor state părţi în stabilirea și aplicarea măsurilor specifi ce de prevenire a corupţiei.
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ART. 7

Sectorul public
1. Fiecare stat parte se străduiește, dacă este cazul și conform principiilor funda-

mentale ale sistemului său juridic, să adopte, să menţină și să consolideze sisteme 
de recrutare, de angajare, de încurajare a fi delităţii, de promovare și de pensionare a 
funcţionarilor și, dacă este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care:

a) se bazează pe principiile de efi cienţă și de transparenţă și pe criterii obiective, 
precum meritul, echitatea și aptitudinea;

b) cuprind proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona și pentru a forma per-
soanele numite să ocupe posturi publice considerate ca fi ind în mod special expuse 
la corupţie și, dacă este cazul, pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi;

c) favorizează o remuneraţie corespunzătoare și bareme de tratament echitabil, 
ţinînd seama de nivelul de dezvoltare economică a statului parte;

d) favorizează oferta de programe de educare și de formare care să le permită să-
și îndeplinească corect, onorabil și adecvat funcţiile și să benefi cieze de o formare 
specializată corespunzătoare care să-i sensibilizeze mai mult la riscurile corupţiei 
inerente exerciţiului funcţiilor lor. Aceste programe pot face referire la codurile și 
normele de conduită aplicabile.

2. Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și ad-
ministrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenţii și con-
forme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a determina 
criterii pentru candidatura și alegerea la un mandat public.

3. Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și 
administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenţii și 
conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a spori 
transparenţa fi nanţării candidaturilor la un mandat public electiv și, eventual, a 
fi nanţării partidelor politice.

4. Fiecare stat parte se străduiește, conform principiilor fundamentale ale drep-
tului său intern, să adopte, să menţină și să consolideze sisteme care să favorizeze 
transparenţa și să prevină confl ictele de interese.

ART. 8

Codurile de conduită ale agenţilor publici
1. Pentru a lupta împotriva corupţiei, fi ecare stat parte încurajează în mod special 

integritatea, cinstea și răspunderea agenţilor publici, conform principiilor funda-
mentale ale sistemului său juridic.

2. În particular, fi ecare stat parte se străduiește să aplice, în cadrul propriilor 
sisteme instituţionale și juridice, coduri sau norme de conduită pentru exercitarea 
corectă, onorabilă și corespunzătoare a funcţiilor publice.

3. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, fi ecare stat parte ia act, dacă 
este cazul și conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, de iniţia-
tivele pertinente ale organizaţiilor regionale, interregionale și multilaterale, precum 
Codul internaţional de conduită al agenţilor funcţiei publice, anexă la Rezoluţia nr. 
51/59 a Adunării generale din 12 decembrie 1996.
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4. Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, conform principiilor fundamen-
tale ale dreptului său intern, să aplice măsuri și sisteme de natură să înlesnească sem-
nalarea prin agenţii publici ai autorităţilor competente a actelor de corupţie despre 
care au luat cunoștinţă în exerciţiul funcţiilor lor.

5. Fiecare stat parte se străduiește, dacă este cazul și conform principiilor fun-
damentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri și sisteme care să-i oblige pe 
agenţii publici să declare autorităţilor competente toate activităţile exterioare, orice 
ocupaţie, orice plasamente, orice bunuri și orice dar sau avantaj substanţial din care 
ar putea rezulta un confl ict de interese cu funcţiile lor de agent public.

6. Fiecare stat parte are în vedere să ia, conform principiilor fundamentale ale 
dreptului său intern, măsuri disciplinare sau alte măsuri care se dovedesc a fi  nece-
sare împotriva agenţilor publici care încalcă codurile ori normele instituite în baza 
prezentului articol.

ART. 9

Achiziţiile publice şi gestiunea fi nanţelor publice
1. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său ju-

ridic, măsurile necesare pentru a stabili un sistem corespunzător de achiziţii publice 
care să se bazeze pe transparenţă, concurenţă și criterii obiective pentru luarea de 
decizii și care, între altele, să fi e efi ciente pentru prevenirea corupţiei. Aceste sisteme, 
pentru aplicarea cărora se poate ţine seama de valori-cadru, prevăd mai ales:

a) difuzarea publică a informaţiilor privind procedurile de achiziţii publice și 
contracte, aici fi ind cuprinse informaţiile despre apelurile de oferte și de informare 
corespunzătoare asupra atribuirii de contracte, fi ind lăsat sufi cient timp potenţialilor 
ofertanţi pentru a stabili și înscrie oferta lor;

b) stabilirea anterioară a condiţiilor de participare, inclusiv criteriile de selecţie și 
de atribuire, și regulile apelurilor de oferte și publicarea lor;

c) folosirea criteriilor obiective și predeterminate pentru luarea de decizii privind 
achiziţiile publice, cu scopul de a facilita verifi carea ulterioară a aplicării corecte a 
regulilor sau procedurilor;

d) un sistem de recurs intern efi cient, inclusiv un sistem de apel efi cient, care să 
garanteze exerciţiul căilor de atac în cazul încălcării regulilor sau procedurilor stabi-
lite conform prezentului paragraf;

e) dacă este cazul, măsuri pentru a reglementa problemele care afectează perso-
nalul însărcinat cu achiziţiile publice, cum ar fi : obligaţia unei declaraţii de interes 
pentru anumite achiziţii, proceduri de selecţie a personalului respectiv și obligaţii în 
materie de formare.

2. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juri-
dic, măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa și responsabilitatea în 
gestiunea fi nanţelor publice. Aceste măsuri cuprind, în special:

a) proceduri de adoptare a bugetului naţional;
b) comunicarea în timp util a cheltuielilor și a veniturilor;
c) un sistem de norme de contabilitate și audit și de control de gradul doi;
d) sisteme efi ciente de gestiune a riscurilor și de control intern; și
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e) dacă este cazul, măsuri corective în cazul neîndeplinirii exigenţelor prezentului 
paragraf.

3. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său in-
tern, măsurile civile și administrative necesare, pentru a proteja integritatea regis-
trelor și declaraţiilor contabile, evidenţelor fi nanciare sau a altor documente privind 
cheltuielile și veniturile publice și pentru a împiedica falsifi carea.

ART. 10

Informarea publicului
Ţinînd seama de necesitatea luptei împotriva corupţiei, fi ecare stat parte ia, conform 

principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori 
transparenţa administraţiei sale publice, inclusiv în ceea ce privește organizarea, func-
ţionarea și procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special:

a) adoptarea de proceduri sau de reglementări care să permită publicului obţine-
rea, dacă este cazul, a informaţiilor asupra organizării, funcţionării și proceselor de-
cizionale de administraţie publică, precum și, ţinînd seama de protecţia vieţii private 
și a datelor personale, asupra deciziilor și actelor juridice care îi privesc;

b) simplifi carea, dacă este cazul, a procedurilor administrative, cu scopul de a 
facilita accesul publicului la autorităţile de decizie competente; și

c) publicarea informaţiilor, inclusiv a eventualelor rapoarte periodice, despre ris-
curile de corupţie în cadrul administraţiei publice.

ART. 11

Măsuri privind judecătorii şi serviciile de urmărire
1. Ţinînd seama de independenţa magistraţilor și de rolul lor fundamental în 

lupta împotriva corupţiei, fi ecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale 
ale sistemului său juridic, măsuri pentru a consolida integritatea lor și pentru a pre-
veni posibilităţile de a-i corupe, fără a le prejudicia independenţa. Aceste măsuri pot 
cuprinde reguli privind comportamentul lor.

2. Măsuri în același sens, ca și cele luate în aplicarea paragrafului 1 al prezentului 
articol, pot fi  instituite și aplicate în cadrul serviciilor de urmărire în statele părţi în 
care acestea formează un corp distinct, dar care se bucură de o independenţă asemă-
nătoare celei a judecătorilor.

ART. 12

Sectorul privat
1. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său in-

tern, măsuri pentru prevenirea corupţiei implicînd sectorul privat, întărirea nor-
melor de contabilitate și audit în sectorul privat și, dacă este cazul, prevederea de 
sancţiuni civile, administrative sau penale efi ciente, proporţionate și punitive, în caz 
de nerespectare a acestor măsuri.

2. Măsurile care permit atingerea acestor obiective pot include, în special:
a) promovarea cooperării între serviciile de investigaţii și de reprimare și institu-

ţiile private vizate;
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b) promovarea elaborării de norme și proceduri pentru apărarea integrităţii insti-
tuţiilor private vizate, inclusiv coduri de conduită pentru ca întreprinderile și toate 
profesiile interesate să-și exercite activităţile în mod corect, onorabil și adecvat, pentru 
a preveni confl ictele de interese și pentru a încuraja aplicarea bunelor practici comer-
ciale de către întreprinderi între ele, precum și în relaţiile lor contractuale cu statul;

c) promovarea transparenţei între entităţile private, inclusiv, dacă este cazul, a 
măsurilor privind identitatea persoanelor fi zice și juridice implicate în înfi inţarea și 
în gestiunea societăţilor;

d) prevenirea folosirii improprii a procedurilor de reglementare a entităţilor priva-
te, inclusiv a procedurilor privind subvenţiile și licenţele acordate de către autorităţi-
le publice pentru activităţi comerciale;

e) prevenirea confl ictelor de interes prin impunerea, după caz, și pentru o peri-
oadă rezonabilă, de restricţii în exercitarea activităţilor profesionale de către foștii 
agenţi publici sau la angajarea de către sectorul privat a agenţilor publici după demi-
sia sau pensionarea acestora, atunci cînd respectivele activităţi și respectiva angajare 
sunt direct legate de funcţiile pe care acești foști agenţi publici le exercitau sau le 
supervizau cînd erau în funcţie;

f) aplicarea la întreprinderile private, ţinînd seama de structura și de mărimea lor, 
de norme de audit intern sufi ciente pentru a facilita prevenirea și descoperirea acte-
lor de corupţie și supunerea evidenţelor și declaraţiilor fi nanciare solicitate de aceste 
întreprinderi private la proceduri corespunzătoare de audit și de certifi care.

3. Cu scopul de a preveni corupţia, fi ecare stat parte ia măsurile necesare, conform 
legilor și reglementărilor sale interne privind ţinerea de registre și evidenţe contabile, 
publicarea de informaţii despre declaraţiile fi nanciare și normele de contabilitate și 
de audit, pentru a interzice ca actele următoare să fi e îndeplinite în scopul de a săvîrși 
oricare dintre infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii:

a) stabilirea de evidenţe în afara registrelor;
b) operaţiunile în afara registrelor sau insufi cient identifi cate;
c) înregistrarea de cheltuieli inexistente;
d) înregistrarea de elemente de pasiv al căror obiect nu este concret identifi cat;
e) utilizarea de documente false; și
f) distrugerea intenţionată de documente contabile, atunci cînd legea nu o 

prevede.
4. Fiecare stat parte refuză deductibilitatea fi scală a cheltuielilor care constituie 

mită, al căror vărsămînt este unul dintre elementele constitutive ale infracţiunilor 
stabilite conform art. 15 și 16 din prezenta convenţie și, dacă este cazul, al altor chel-
tuieli efectuate în scopul corupţiei.

ART. 13

Participarea societăţii
1. Fiecare stat parte ia măsurile corespunzătoare, în limita mijloacelor sale și con-

form principiilor fundamentale ale dreptului său intern, pentru a favoriza partici-
parea activă a persoanelor și a grupurilor care nu aparţin sectorului public, cum ar 
fi  societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale și comunităţile de persoane, la 
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prevenirea corupţiei și la lupta împotriva acestui fenomen, precum și pentru a sen-
sibiliza mai mult publicul cu privire la existenţa, la cauzele și la gravitatea corupţiei 
și la ameninţarea pe care acest fenomen o reprezintă. Această participare ar trebui 
consolidată prin măsuri constînd în:

a) sporirea transparenţei proceselor de decizie și promovarea participării publicu-
lui la aceste procese;

b) asigurarea accesului efectiv al publicului la informaţie;
c) întreprinderea de activităţi de informare a publicului pentru a-l provoca să nu 

tolereze corupţia, precum și de programe de educare a publicului, în special în școli 
și universităţi;

d) respectarea, promovarea și protejarea libertăţii de cercetare, primire, publicare 
și difuzare a informaţiilor privind corupţia. Această libertate poate fi  supusă la anu-
mite restricţii, care trebuie totuși să fi e prevăzute de lege și necesare:

(i) respectului drepturilor sau reputaţiei altuia;
(ii) protecţiei, securităţii naţionale sau a ordinii publice ori a sănătăţii sau moralei 

publice.
2. Fiecare stat parte ia măsurile corespunzătoare pentru a veghea ca organismele 

de prevenire a corupţiei, competente, menţionate în prezenta convenţie, să fi e cu-
noscute publicului și face ca ele să fi e accesibile, astfel încît orice fapt susceptibil 
de a fi  considerat o infracţiune, stabilită conform prezentei convenţii, să le poată fi  
semnalat, inclusiv sub acoperirea anonimatului.

ART. 14

Măsuri de prevenire a spălării banilor
1. Fiecare stat parte:
a) instituie un regim intern complet de reglementare și de control al băncilor și 

instituţiilor fi nanciare nebancare, inclusiv al persoanelor fi zice ori juridice care pre-
stează servicii formale sau informale de transmitere de fonduri ori valori, precum și, 
dacă este cazul, al altor entităţi în mod special expuse la spălarea banilor, în limitele 
competenţei sale, cu scopul de a descuraja și de a descoperi toate formele de spălare 
a banilor. Acest regim pune accentul pe exigenţele în materia identifi cării clienţilor 
și, dacă este cazul, a benefi ciarilor economici, pe înregistrarea operaţiunilor și pe 
declararea operaţiunilor suspecte;

b) se asigură, fără a aduce atingere art. 46 din prezenta convenţie, că autorităţile 
administrative, de reglementare, de investigaţii și de reprimare și altele însărcinate 
cu lupta împotriva spălării banilor (inclusiv, în cazul în care dreptul său intern o 
prevede, autorităţile judiciare) sunt în măsură să coopereze și să schimbe informaţii 
la nivel naţional și internaţional, în condiţiile defi nite de dreptul său intern și, în 
acest scop, urmărește crearea unui serviciu de informare fi nanciar, avînd atribuţia de 
centru naţional de colectare, analiză și difuzare a informaţiilor privind eventualele 
operaţiuni de spălare a banilor.

2. Statele părţi urmăresc să pună în aplicare măsuri realizabile de investigaţii și de 
supraveghere a mișcării transfrontaliere a speciilor și titlurilor negociabile corespun-
zătoare, permiţînd, sub rezerva garanţiilor, asigurarea unei utilizări corecte a infor-
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maţiilor și fără a împiedica în nici un fel circulaţia capitalurilor licite. De asemenea, 
particularii sau întreprinderile pot fi  obligaţi să semnaleze transferurile transfronta-
liere de cantităţi importante de specii și titluri negociabile corespunzătoare.

3. Statele părţi urmăresc punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare și re-
alizabile pentru a solicita instituţiilor fi nanciare, inclusiv societăţilor de transfer de 
fonduri:

a) să consemneze, pe formulare și în mesajele privind transferurile electronice de 
fonduri, informaţii exacte și utile despre cel care a emis ordinul;

b) să păstreze aceste informaţii pe întreg parcursul lanţului de plată; și
c) să exercite o sporită supraveghere asupra transferurilor de fonduri neînsoţite de 

informaţii complete privind cel care a emis ordinul.
4. Atunci cînd instituie un regim intern de reglementare și de control în baza 

prezentului articol și fără a aduce atingere oricărui alt articol din prezenta convenţie, 
statele părţi sunt invitate să se inspire din iniţiativele pertinente luate de către orga-
nizaţiile regionale, interregionale și multilaterale în lupta împotriva spălării banilor.

5. Statele părţi se străduiesc să dezvolte și să promoveze cooperarea mondială, 
regională, subregională și bilaterală dintre autorităţile judiciare, serviciile de inves-
tigaţii și de reprimare și autorităţile de reglementare fi nanciară, în vederea luptei 
împotriva spălării banilor.

CAP. 3

Incriminare, investigare şi reprimare

ART. 15

Corupţia agenţilor publici naţionali
Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  

necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost 
săvîrșite cu intenţie:

a) faptei de a promite, de a oferi ori de a da unui agent public, direct sau indirect, 
un folos necuvenit, pentru sine ori pentru altă persoană sau entitate, cu scopul de 
a îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exerciţiul funcţiilor sale 
ofi ciale;

b) faptei unui agent public de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, un 
folos necuvenit pentru sine ori pentru altă persoană sau entitate, cu scopul de a în-
deplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exerciţiul funcţiilor sale ofi ciale.

ART. 16

Corupţia agenţilor publici străini şi a funcţionarilor
organizaţiilor publice internaţionale

1. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  
necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost să-
vîrșite cu intenţie, în legătură cu fapta de a promite, de a oferi sau de a da unui agent 
public străin ori unui funcţionar al unei organizaţii publice internaţionale, direct 
sau indirect, un folos necuvenit, pentru sine ori pentru altă persoană sau entitate, cu 
scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exerciţiul funcţiilor 
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sale ofi ciale, în vederea obţinerii sau păstrării unei pieţe ori a unui alt folos necuvenit 
în legătură cu activităţi de comerţ internaţional.

2. Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se 
dovedesc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele 
au fost săvîrșite cu intenţie, faptei unui agent public străin sau unui funcţionar al unei 
organizaţii publice internaţionale de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, 
un folos necuvenit pentru sine ori pentru altă persoană sau entitate, cu scopul de a 
îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exerciţiul funcţiilor sale ofi ciale.

ART. 17

Sustragerea, deturnarea sau altă folosire ilicită de bunuri 
de către un agent public

Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  
necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost 
săvîrșite cu intenţie, sustragerii, deturnării sau altei folosiri ilicite, de către un agent 
public, în folosul său ori în folosul altei persoane sau entităţi, a oricărui bun, a ori-
cărui fond ori valoare publică sau privată ori a oricărui lucru de valoare, care i-a fost 
înmînat datorită funcţiei sale.

ART. 18

Trafi cul de infl uenţă
Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  

necesare pentru atribuirea caracterului de infracţiune, în cazul în care actele au fost 
săvîrșite cu intenţie:

a) faptei de a promite, de a oferi ori de a da unui agent public sau oricărei alte per-
soane, direct ori indirect, un folos necuvenit, cu scopul ca respectivul agent sau re-
spectiva persoană să abuzeze de infl uenţa sa reală ori presupusă, în vederea obţinerii 
de la o autoritate administrativă sau de la o autoritate publică a statului parte a unui 
folos necuvenit pentru instigatorul iniţial al actului sau pentru oricare altă persoană;

b) faptei unui agent public sau a unei alte persoane de a solicita ori de a accepta, 
direct sau indirect, un folos necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană, cu 
scopul de a abuza de infl uenţa sa reală ori presupusă, în vederea obţinerii unui folos 
necuvenit de la o autoritate administrativă sau de la o autoritate publică a statului 
parte.

ART. 19

Abuzul de funcţii
Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care 

se dovedesc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care 
actele au fost săvîrșite cu intenţie, faptei unui agent public de a abuza de funcţiile sau 
de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească, în exerciţiul 
funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obţine un folos necuvenit 
pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate.
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ART. 20

Îmbogăţirea ilicită
Sub rezerva Constituţiei sale și a principiilor fundamentale ale sistemului său ju-

ridic, fi ecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care 
se dovedesc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care 
actele au fost săvîrșite cu intenţie, îmbogăţirii ilicite, adică o mărire substanţială a 
patrimoniului unui agent public pe care acesta n-o poate justifi ca rezonabil în raport 
cu veniturile sale legitime.

ART. 21

Corupţia în sectorul privat
Fiecare stat parte urmărește să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se 

dovedesc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care 
actele au fost săvîrșite cu intenţie în cadrul activităţilor economice, fi nanciare sau 
comerciale:

a) faptei de a promite, de a oferi ori de a da, direct sau indirect, un folos necuvenit 
oricărei persoane care conduce o entitate din sectorul privat ori care lucrează pentru o 
asemenea entitate, orice calitate ar avea, pentru sine sau pentru un altul, în scopul de 
a îndeplini ori de a se abţine de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligaţiilor sale;

b) faptei oricărei persoane care conduce o entitate a sectorului privat sau care lu-
crează pentru o astfel de entitate, orice funcţie ar avea, de a solicita ori de a accepta, 
direct sau indirect, un folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, cu scopul de a 
îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale.

ART. 22

Sustragerea de bunuri în sectorul privat
Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care 

se dovedesc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care 
actul a fost săvîrșit cu intenţie în cadrul activităţilor economice, fi nanciare sau co-
merciale, sustragerii de către o persoană care conduce o entitate din sectorul privat 
sau care lucrează într-o astfel de entitate, orice calitate ar avea, a oricărui bun, a 
oricărui fond sau a oricărei valori private sau a oricărui lucru de valoare care i-a fost 
înmînat datorită funcţiei sale.

ART. 23

Spălarea produsului infracţiunii
1. Fiecare stat parte adoptă, conform principiilor fundamentale ale dreptului său 

intern, măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  necesare pentru a 
atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost săvîrșite cu intenţie;

a) (i) conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care le desfășoară știe 
că sunt produsul infracţiunii, în scopul de a ascunde ori de a deghiza originea ilicită 
a bunurilor respective sau de a ajuta orice persoană care este implicată în săvîrșirea 
infracţiunii principale să se sustragă consecinţelor juridice ale actelor sale;
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(ii) disimulării sau deghizării adevăratei naturi, a originii, amplasării, dispoziţiei, 
schimbării ori proprietăţii de bunuri sau a drepturilor referitoare la acestea, al căror 
autor știe că sunt produsul infracţiunii;

b) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic;
(i) achiziţiei, deţinerii sau utilizării de bunuri despre care cel care le achiziţio-

nează, deţine sau utilizează știe, în momentul în care le primește, că acestea sunt 
produsul infracţiunii;

(ii) participării la una dintre infracţiunile prevăzute conform prezentului articol 
sau la orice altă asociere, înţelegere, tentativă ori complicitate prin furnizarea de 
asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea săvîrșirii ei.

2. În scopurile aplicării paragrafului 1 al prezentului articol:
a) fi ecare stat parte se străduiește să aplice paragraful 1 al prezentului articol celei 

mai largi sfere de infracţiuni principale;
b) fi ecare stat parte include în infracţiunile principale cel puţin o sferă completă 

de infracţiuni stabilite conform prezentei convenţii;
c) în scopurile lit. b), infracţiunile principale includ infracţiunile săvîrșite în in-

teriorul și în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa statului parte în cauză. 
Totuși, o infracţiune săvîrșită în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa unui 
stat parte nu constituie o infracţiune principală decît atunci cînd actul corespondent 
este o infracţiune în baza dreptului intern al statului în care el a fost săvîrșit și ar 
constitui o infracţiune în baza dreptului intern al statului parte, dacă el a fost săvîrșit 
pe teritoriul său;

d) fi ecare stat parte remite secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite o 
copie a legilor care dau efect prezentului articol, precum și o copie a oricărei modifi cări 
ulterioare aduse acestor legi sau o descriere a acestor legi și a modifi cărilor ulterioare;

e) în cazul în care principiile fundamentale ale dreptului intern al unui stat parte 
o cer, se poate dispune ca infracţiunile enumerate la paragraful 1 al prezentului arti-
col să nu se aplice persoanelor care au săvîrșit infracţiunea principală.

ART. 24

Tăinuirea
Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 33 din prezenta convenţie, fi ecare stat parte 

urmărește să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  necesare 
pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care au fost săvîrșite cu intenţie 
după săvîrșirea unei alte infracţiuni stabilite conform prezentei convenţii, fără să fi  
existat participarea la aceste infracţiuni, faptei de a disimula sau de a reţine în mod 
continuu bunuri, știind că acestea provin din una dintre infracţiunile stabilite con-
form prezentei convenţii.

ART. 25

Obstrucţionarea bunei funcţionări a justiţiei
Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  

necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost 
săvîrșite cu intenţie:
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a) faptei de a recurge la forţa fi zică, ameninţări sau intimidare ori de a promite, 
oferi sau a da un folos necuvenit pentru a obţine o mărturie mincinoasă ori pentru 
a împiedica o mărturie sau prezentarea elementelor de probă într-o procedură în 
raport cu săvîrșirea infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie;

b) faptei de a recurge la forţa fi zică, ameninţări sau intimidare pentru a împiedica 
un agent al justiţiei ori un agent al serviciilor de investigaţii și de reprimare să-și 
exercite îndatoririle în raport cu săvîrșirea infracţiunilor prevăzute de prezenta con-
venţie. Nici o dispoziţie din prezentul alineat nu aduce atingere dreptului statelor 
părţi de a dispune de o legislaţie destinată protejării altor categorii de agenţi publici.

ART. 26

Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice, 

pentru a stabili răspunderea persoanelor juridice care participă la infracţiunile stabi-
lite conform prezentei convenţii.

2. Sub rezerva principiilor juridice ale statului parte răspunderea persoanelor ju-
ridice poate fi  penală, civilă sau administrativă.

3. Această răspundere nu aduce atingere răspunderii penale a persoanelor fi zice 
care au săvîrșit infracţiunile.

4. Fiecare stat parte veghează, în mod special, ca persoanele juridice trase la răs-
pundere conform prezentului articol să facă obiectul sancţiunilor efi cace, proporţio-
nale și de descurajare, de natură penală sau nepenală, inclusiv al sancţiunilor bănești.

ART. 27

Participaţia şi tentativa
1. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a 

fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, conform dreptului său intern, 
faptului de a participa cu orice titlu, de exemplu în calitate de complice, alt ajutor 
sau instigator, la o infracţiune stabilită conform prezentei convenţii.

2. Fiecare stat parte poate adopta măsurile legislative și alte măsuri care se dove-
desc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, conform dreptului său 
intern, tentativei de a săvîrși o infracţiune stabilită conform prezentei convenţii.

3. Fiecare stat parte poate adopta măsurile legislative și alte măsuri care se dove-
desc a fi  necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, conform dreptului său 
intern, faptei de a pregăti o infracţiune stabilită conform prezentei convenţii.

ART. 28

Cunoaşterea, intenţia şi motivaţia, ca elemente ale infracţiunii
Cunoașterea, intenţia și motivaţia necesare ca elemente ale unei infracţiuni stabi-

lite conform prezentei convenţii pot fi  deduse din circumstanţele faptice obiective.
ART. 29

Prescripţia
Dacă este cazul, fi ecare stat parte stabilește, în cadrul dreptului său intern, un 

termen lung de prescripţie în cursul căruia pot fi  pornite urmăriri pentru una dintre 
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infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie și un termen mai lung sau suspendă 
prescripţia atunci cînd autorul prezumat al infracţiunii s-a sustras justiţiei.

ART. 30

Urmăririle judiciare, judecata şi sancţiunile
1. Fiecare stat parte face ca săvîrșirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta con-

venţie să fi e pasibilă de sancţiuni care ţin seama de gravitatea acestei infracţiuni.
2. Fiecare stat parte ia măsurile necesare pentru a stabili sau menţine, conform 

sistemului său juridic și principiilor sale constituţionale, un echilibru adecvat între 
orice imunitate sau orice privilegiu de jurisdicţie acordat agenţilor săi publici în exer-
ciţiul funcţiilor lor și posibilitatea, dacă este necesar, de a cerceta, urmări și judeca 
efectiv infracţiunile stabilite, prevăzute de prezenta convenţie.

3. Fiecare stat parte se străduiește să facă astfel încît orice putere judiciară dis-
creţionară conferită de dreptul său intern și aferentă urmăririlor judiciare pornite 
împotriva persoanelor pentru infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie să fi e 
exercitată în scopul optimizării efi cacităţii măsurilor de investigaţie și reprimare a 
acestor infracţiuni, ţinînd seama de necesitatea de a exercita un efect de descurajare 
în ceea ce privește săvîrșirea lor.

4. Fiind vorba de infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii, fi ecare stat parte 
ia măsurile corespunzătoare, conform dreptului său intern și ţinînd seama de dreptul 
la apărare, pentru a face în așa fel încît condiţiile cărora le sunt subordonate deciziile 
de punere în libertate în așteptarea judecăţii sau a procedurii de apel să ţină seama de 
necesitatea de a se asigura prezenţa apărătorului în timpul procedurii penale ulterioare.

5. Fiecare stat parte ia în considerare gravitatea infracţiunilor prevăzute în pre-
zenta convenţie, atunci cînd examinează eventualitatea unei eliberări anticipate sau 
condiţionate de persoanele recunoscute ca vinovate pentru aceste infracţiuni.

6. Fiecare stat parte, în măsura compatibilităţii cu principiile fundamentale ale 
sistemului său juridic, are în vedere stabilirea de proceduri care să permită, dacă este 
cazul, autorităţii competente să revoce, să suspende sau să transfere un agent public 
acuzat de o infracţiune prevăzută în prezenta convenţie, cu respectarea principiului 
prezumţiei de nevinovăţie.

7. Atunci cînd gravitatea infracţiunii o justifi că, fi ecare stat parte, în măsura com-
patibilităţii cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic, urmărește stabili-
rea de proceduri care să permită decăderea, prin hotărîre judecătorească sau printr-un 
alt mijloc corespunzător, pentru o durată fi xată prin dreptul său intern, a persoanelor 
recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute în prezenta convenţie din dreptul:

a) de a exercita o funcţie publică; și
b) de a exercita o funcţie într-o întreprindere al cărei proprietar este în parte sau 

majoritar statul.
8. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu aduc atingere exerciţiului 

puterilor disciplinare de către autorităţile competente împotriva funcţionarilor.
9. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu aduce atingere principiului conform 

căruia defi nirea infracţiunilor stabilite conform acesteia și a mijloacelor juridice de 
apărare aplicabile sau a altor principii juridice care guvernează legalitatea incrimină-
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rilor ţin exclusiv de dreptul intern al unui stat parte și potrivit căruia infracţiunile 
respective sunt urmărite și pedepsite conform acestui drept.

10. Statele părţi se străduiesc să promoveze reintegrarea în societate a persoanelor 
recunoscute vinovate de infracţiuni prevăzute de prezenta convenţie.

ART. 31
Blocare, sechestru şi confi scare

1. Fiecare stat parte ia, în măsura posibilităţilor și în cadrul sistemului său juridic 
intern, măsurile necesare pentru a permite confi scarea:

a) produsului infracţiunii provenind din infracţiunile prevăzute de prezenta con-
venţie sau a bunurilor a căror valoare corespunde cu cea a produsului;

b) bunurilor, materialelor sau altor instrumente folosite sau destinate a fi  folosite 
pentru infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie.

2. Fiecare stat parte ia măsurile necesare pentru a permite identifi carea, localiza-
rea, blocarea sau sechestrul a tot ceea ce este menţionat la paragraful 1 al prezentului 
articol, în scopul eventualei confi scări.

3. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc a 
fi  necesare, conform dreptului său intern, pentru a reglementa administrarea și utili-
zarea de către autorităţile competente a bunurilor blocate, sechestrate sau confi scate, 
vizate de paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol.

4. Dacă produsul infracţiunii a fost transformat ori convertit, în parte sau în 
totalitate, în alte bunuri, acestea din urmă pot face obiectul măsurilor prevăzute în 
prezentul articol în locul și în schimbul acestui produs.

5. Dacă produsul infracţiunii a fost amestecat cu bunuri achiziţionate în mod le-
gal, aceste bunuri, fără prejudicierea competenţelor de blocare sau de sechestru, pot 
fi  confi scate pînă la concurenţa valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat.

6. Veniturile sau alte foloase obţinute din produsul infracţiunii, bunul în care 
produsul a fost transformat sau convertit ori bunurile cu care a fost amestecat pot, 
de asemenea, face obiectul măsurilor prevăzute în prezentul articol, în același mod 
și în aceeași măsură ca produsul infracţiunii.

7. În scopurile prezentului articol și ale art. 55 din prezenta convenţie, fi ecare stat 
parte împuternicește instanţele sale judecătorești sau alte autorităţi competente să 
ordone prezentarea ori sechestrul documentelor bancare, fi nanciare sau comerciale. 
Un stat parte nu poate invoca secretul bancar pentru a refuza să dea curs dispoziţi-
ilor prezentului paragraf.

8. Statele părţi pot avea în vedere să solicite ca autorul unei infracţiuni să stabi-
lească originea licită a produsului prezumat al infracţiunii sau a altor bunuri care 
pot face obiectul unei confi scări, în măsura în care această exigenţă este conformă 
principiilor fundamentale ale dreptului lor intern și naturii procedurilor judiciare și 
altor proceduri.

9. Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie, în nici un caz, să adu-
că atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă.

10. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere principiului con-
form căruia măsurile care sunt prevăzute în acesta sunt defi nite și executate conform 
dreptului intern al fi ecărui stat parte și sub rezerva acestora.
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ART. 32

Protecţia martorilor, experţilor şi a victimelor
1. Fiecare stat parte ia, conform sistemului său juridic intern și în limita mijloa-

celor sale, măsuri corespunzătoare pentru a asigura o protecţie efi cace împotriva 
eventualelor acte de represalii sau de intimidare a martorilor și experţilor care depun 
mărturie referitor la infracţiunile prevăzute în prezenta convenţie și, dacă este cazul, 
a rudelor și a altor persoane apropiate.

2. Măsurile avute în vedere la paragraful 1 al prezentului articol pot consta mai 
ales, fără prejudicierea drepturilor pîrîtului, inclusiv a dreptului la o procedură nor-
mală, în:

a) stabilirea pentru protecţia fi zică a acestor persoane a unor proceduri privind 
îndeosebi, după nevoie și în măsura posibilului, de a li se oferi un nou domiciliu și 
de a li se permite, dacă este cazul, ca informaţiile privind identitatea lor și locul unde 
se afl ă să nu fi e dezvăluite sau ca dezvăluirea lor să fi e limitată;

b) prevederea unor reguli de probaţiune care să permită martorilor și experţilor 
să depună într-un mod care să le garanteze securitatea, în special să fi e autorizat să 
depună mărturie recurgînd la tehnici de comunicare cum sunt legăturile video sau 
la alte mijloace adecvate.

3. Statele părţi au în vedere să încheie acorduri sau aranjamente cu alte state în 
vederea stabilirii unui nou domiciliu persoanelor menţionate la paragraful 1 al pre-
zentului articol.

4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică, de asemenea, victimelor cînd acestea 
sunt martori.

5. Fiecare stat parte, sub rezerva dreptului său intern, face în așa fel încît părerile 
și preocupările victimelor să fi e prezentate și luate în seamă în fazele corespunzătoare 
ale procedurii penale angajate împotriva autorilor infracţiunilor într-un mod care nu 
prejudiciază dreptul la apărare.

ART. 33

Protecţia persoanelor care comunică informaţii
Fiecare stat parte are în vedere încorporarea în sistemul său juridic intern a mă-

surilor corespunzătoare pentru a asigura protecţia împotriva oricărui tratament 
nejustifi cat al oricărei persoane care semnalează autorităţilor competente, de bu-
nă-credinţă și în baza unor presupuneri rezonabile, orice fapt privind infracţiunile 
prevăzute de prezenta convenţie.

ART. 34

Consecinţele actelor de corupţie
După formele prescrise, ţinînd seama de drepturile terţilor de bună-credinţă, fi -

ecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, mă-
suri pentru a combate consecinţele corupţiei. În această perspectivă statele părţi pot 
considera corupţia ca un factor pertinent într-o procedură judiciară pentru a decide 
anularea sau resciziunea unui contract, retragerea unei concesii sau a oricărui act 
juridic analog ori pentru luarea oricărei măsuri corective.
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ART. 35

Repararea prejudiciului
Fiecare stat parte ia măsurile necesare, conform principiilor dreptului său intern, 

pentru a da entităţilor sau persoanelor care au suferit un prejudiciu în urma unui act 
de corupţie dreptul de a introduce o acţiune în justiţie împotriva responsabililor de 
prejudiciul menţionat, în vederea obţinerii reparării.

ART. 36

Autorităţi specializate
Fiecare stat parte face astfel încît, conform principiilor fundamentale ale sistemu-

lui său juridic, să existe unul sau mai multe organisme ori persoane specializate în 
lupta împotriva corupţiei prin investigaţii și reprimare. Acest organism sau aceste 
organisme ori aceste persoane își vor acorda independenţa necesară, conform prin-
cipiilor fundamentale ale sistemului juridic al statului parte, pentru a putea exercita 
efi cient funcţiile lor la adăpost de orice infl uenţă necuvenită. Aceste persoane sau 
personalul respectivului ori respectivelor organisme ar trebui să aibă formarea și 
resursele adecvate pentru a-și exercita sarcinile.

ART. 37

Cooperarea cu serviciile de investigaţii şi de reprimare
1. Fiecare stat parte ia măsurile potrivite pentru a încuraja persoanele care parti-

cipă sau care au participat la săvîrșirea unei infracţiuni stabilite conform prezentei 
convenţii să furnizeze autorităţilor competente informaţii utile în scopurile anchetei 
și cercetării probelor, precum și o asistenţă faptică și concretă care ar putea contribui 
la lipsirea autorilor infracţiunii de produsul infracţiunii și la recuperarea acestui 
produs.

2. Fiecare stat parte are în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespun-
zătoare, micșorării pedepsei de care este pasibil un învinuit care cooperează într-un 
mod substanţial la anchetă sau la urmăririle referitoare la o infracţiune prevăzută de 
prezenta convenţie.

3. Fiecare stat parte are în vedere să prevadă posibilitatea, conform principiilor 
fundamentale ale dreptului său intern, acordării de imunitate de urmărire a unei 
persoane care cooperează în mod substanţial la anchetă sau la urmăriri referitoare la 
o infracţiune prevăzută de prezenta convenţie.

4. Protecţia acestor persoane este asigurată, mutatis mutandis, conform prevede-
rilor art. 32 din prezenta convenţie.

5. Cînd o persoană la care se referă paragraful 1 al prezentului articol și care se afl ă 
într-un stat parte poate contribui la cooperarea substanţială cu autorităţile compe-
tente ale unui alt stat parte, statele părţi pot avea în vedere încheierea unor acorduri 
sau aranjamente, conform dreptului lor intern, privind o eventuală acordare de către 
celălalt stat parte a tratamentului prevăzut la paragrafele 2 și 3 ale prezentului articol.
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ART. 38

Cooperarea între autorităţile naţionale
Fiecare stat parte ia măsurile necesare pentru a încuraja, conform dreptului său 

intern, cooperarea între, pe de o parte, autorităţile sale publice, ca și agenţii săi 
publici, și, pe de altă parte, autorităţile sale însărcinate cu anchetarea și urmăririle 
relative la infracţiuni. Această cooperare poate consta:

a) pentru primele, în a informa, din proprie iniţiativă, pe celelalte atunci cînd 
există motive rezonabile de a considera că a fost săvîrșită una dintre infracţiunile 
stabilite conform art. 15, 21 și 23 din prezenta convenţie; sau

b) pentru primele, în a furniza, la cerere, celorlalte orice informaţie necesară.
ART. 39

Cooperarea dintre autorităţile naţionale şi sectorul privat
1. Fiecare stat parte ia măsurile necesare pentru a încuraja, conform dreptului său 

intern, cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate cu anchetele și urmăririle 
și entităţile sectorului privat, în special instituţiile fi nanciare, asupra problemelor 
privind săvîrșirea de infracţiuni prevăzute prin prezenta convenţie.

2. Fiecare stat parte are în vedere să își încurajeze naţionalii și alte persoane avînd 
reședinţa obișnuită pe teritoriul său să semnaleze autorităţilor naţionale însărcinate 
cu anchete și urmăriri comiterea unei infracţiuni prevăzute prin prezenta convenţie.

ART. 40

Secretul bancar
Fiecare stat parte veghează, în cazul anchetelor judiciare naţionale asupra infrac-

ţiunilor stabilite conform prezentei convenţii, la ceea ce constituie în sistemul său 
juridic mecanisme corespunzătoare pentru a depăși obstacolele care pot rezulta din 
aplicarea legilor asupra secretului bancar.

ART. 41

Cazierul judiciar
Fiecare stat parte poate adopta măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc 

a fi  necesare pentru a se ţine seama, în condiţiile și cu scopurile pe care le consideră 
corespunzătoare, de orice condamnare care i-ar fi  fost anterior aplicată în alt stat 
autorului presupus al unei infracţiuni, cu scopul de a utiliza această informaţie în 
cadrul unei proceduri penale referitoare la o infracţiune dintre cele prevăzute de 
prezenta convenţie.

ART. 42

Competenţa
1. Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare pentru a-și stabili competenţa în ceea 

ce privește infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii în următoarele cazuri:
a) cînd infracţiunea este săvîrșită pe teritoriul său; sau
b) cînd infracţiunea este comisă la bordul unei nave care poartă pavilionul său ori 

la bordul unei aeronave înmatriculate conform dreptului său intern în momentul în 
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care infracţiunea respectivă a fost săvîrșită.
2. Sub rezerva art. 4 din prezenta convenţie, un stat parte poate, de asemenea, să 

stabilească competenţa sa în ceea ce privește una dintre aceste infracţiuni în cazurile 
următoare:

a) cînd infracţiunea este săvîrșită împotriva unuia dintre naţionalii săi; sau
b) cînd infracţiunea este săvîrșită de către unul dintre naţionalii săi ori de o per-

soană apatridă care își are reședinţa pe teritoriul său; sau
c) cînd infracţiunea este una dintre cele stabilite conform lit. b) (ii) paragraful 1 

al art. 23 din prezenta convenţie și este săvîrșită în afara teritoriului său în vederea 
comiterii, pe teritoriul său, a unei infracţiuni stabilite conform lit. a) (i) sau (ii) ori 
lit. b) (i) paragraful 1 al art. 23 din prezenta convenţie; sau

d) cînd infracţiunea este săvîrșită împotriva sa.
3. În scopurile art. 44 din prezenta convenţie, fi ecare stat parte ia măsurile nece-

sare pentru a-și stabili competenţa cu privire la infracţiunile prevăzute de prezenta 
convenţie, cînd autorul prezumat se afl ă pe teritoriul său și nu este extrădat pentru 
singurul motiv că este naţionalul său.

4. Fiecare stat parte poate, de asemenea, lua măsurile necesare pentru a stabili 
competenţa sa în ceea ce privește infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie, cînd 
autorul prezumat se afl ă pe teritoriul său și pe care nu îl extrădează.

5. Dacă un stat parte care își exercită competenţa în baza paragrafului 1 sau 2 al 
prezentului articol a fost avizat sau a afl at în orice alt mod că alte state părţi instru-
mentează o anchetă ori au pornit urmăriri sau o procedură judiciară privind același 
act, autorităţile competente ale acestor state părţi se consultă, după cum este cazul, 
pentru a-și coordona acţiunile.

6. Fără a aduce atingere normelor de drept internaţional general, prezenta con-
venţie nu exclude exercitarea oricărei competenţe penale stabilite de un stat parte 
conform dreptului său intern.

CAP. 4

Cooperarea internaţională

ART. 43

Cooperarea internaţională
1. Statele părţi cooperează în materie penală conform art. 44 - 50 din prezenta 

convenţie. Atunci cînd este cazul și conform sistemului lor juridic intern, statele 
părţi au în vedere să își acorde reciproc asistenţă în anchetele și în procedurile pri-
vind cauze civile și administrative referitoare la corupţie.

2. În materie de cooperare internaţională, de fi ecare dată cînd dubla incriminare 
este considerată ca o condiţie, aceasta este considerată îndeplinită cînd legislaţia sta-
tului parte solicitat califi că ori desemnează sau nu infracţiunea la fel ca statul parte 
solicitant, dacă fapta care constituie infracţiunea pentru care asistenţa este solicitată 
este o infracţiune în baza legislaţiei ambelor state.
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ART. 44

Extrădarea
1. Prezentul articol se aplică infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, atunci 

cînd persoana care face obiectul cererii de extrădare se afl ă pe teritoriul statului parte 
solicitat, cu condiţia ca infracţiunea pentru care se cere extrădarea să fi e pedepsită de 
dreptul intern al statului parte solicitant și al statului parte solicitat.

2. Fără a ţine seama de dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol, un stat 
parte a cărui legislaţie o permite poate acorda extrădarea unei persoane pentru orica-
re dintre infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii care nu sunt pedepsibile 
în baza dreptului său intern.

3. Dacă cererea de extrădare se referă la mai multe infracţiuni distincte, dintre 
care pentru cel puţin una se poate cere extrădarea în baza prezentului articol și pen-
tru unele nu se poate cere extrădarea în raport cu durata pedepsei închisorii, dar au 
legătură cu infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie, statul solicitat poate aplica 
prezentul articol și acestor infracţiuni.

4. Fiecare dintre infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol este de plin drept 
inclusă în orice tratat de extrădare în vigoare între statele părţi ca infracţiune al că-
rei autor poate fi  extrădat. Statele părţi se angajează să includă aceste infracţiuni ca 
infracţiuni al căror autor poate fi  extrădat în orice tratat de extrădare pe care îl vor 
încheia între ele. Un stat parte a cărui legislaţie o permite, atunci cînd se întemeia-
ză pe prezenta convenţie pentru extrădare, nu consideră nici o infracţiune stabilită 
conform prezentei convenţii ca o infracţiune politică.

5. Dacă un stat parte care subordonează extrădarea unui tratat existent primește 
o cerere de extrădare de la un stat parte cu care nu a încheiat un asemenea tratat, el 
poate considera prezenta convenţie ca temei legal de extrădare pentru infracţiunile 
la care se aplică prezentul articol.

6. Un stat parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat:
a) în momentul depunerii instrumentului său de ratifi care, acceptare, aprobare 

sau de aderare la prezenta convenţie, comunică secretarului general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite dacă consideră prezenta convenţie ca bază legală pentru a coopera 
în materie de extrădare cu alte state părţi; și

b) dacă nu consideră prezenta convenţie ca bază legală pentru a coopera în materie 
de extrădare, se obligă, dacă este cazul, să încheie tratate de extrădare cu alte state 
părţi în scopul aplicării prezentului articol.

7. Statele părţi care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc 
între ele infracţiunilor cărora li se aplică prezentul articol caracterul de infracţiune 
pentru care autorul poate fi  extrădat.

8. Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul intern al statului 
parte solicitat sau de tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv, îndeosebi, condiţiilor 
privind pedeapsa minimă prevăzută pentru a extrăda și motivelor pentru care statul 
parte solicitat poate refuza extrădarea.

9. Statele părţi se străduiesc, sub rezerva dreptului lor intern, să accelereze proce-
durile de extrădare și să simplifi ce exigenţele în materie de probe în ceea ce privește 
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infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol.
10. Sub rezerva dispoziţiilor din dreptul său intern și a tratatelor de extrădare pe 

care le-a încheiat, statul parte solicitat poate, la cererea statului parte solicitant și dacă 
acesta consideră că circumstanţele o justifi că și că există urgenţă, să pună în stare de 
deţinere o persoană afl ată pe teritoriul său, a cărei extrădare este solicitată, sau să ia 
toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura prezenţa sa cu ocazia procedurii de 
extrădare.

11. Un stat parte pe teritoriul căruia se afl ă un autor prezumat al unei infracţiuni, 
dacă nu extrădează această persoană pentru infracţiunea căreia se aplică prezentul 
articol pentru singurul motiv că este unul dintre naţionalii săi, este ţinut, la cererea 
statului parte care solicită extrădarea, de a supune cauza fără întîrziere excesivă auto-
rităţilor sale competente, în scopul urmăririi. Autorităţile respective decid și conduc 
urmărirea în același mod ca și pentru orice altă infracţiune gravă, în baza dreptului 
intern al acestui stat parte. Statele părţi interesate cooperează între ele, în special în 
materie de procedură și probă, cu scopul de a asigura efi cienţa urmăririlor.

12. Cînd un stat parte, în baza dreptului său intern, nu este autorizat să extră-
deze sau să predea într-o altă formă pe unul dintre naţionalii săi decît dacă este 
apoi trimis în acest stat parte pentru a executa pedeapsa pronunţată la terminarea 
procesului sau a procedurii care se afl ă la originea cererii de extrădare sau de predare 
și cînd acest stat parte și statul parte solicitant se înţeleg asupra acestei opţiuni și 
altor condiţii pe care le pot considera corespunzătoare, această extrădare sau predare 
condiţionată este sufi cientă în scopul executării obligaţiei menţionate la paragraful 
11 al prezentului articol.

13. Dacă extrădarea, solicitată în scopul executării unei pedepse, este refuzată 
deoarece persoana care face obiectul acestei cereri este un naţional al statului parte 
solicitat, acesta, dacă dreptul său intern îi permite, în conformitate cu prevederile 
acestui drept și la cererea statului parte solicitant, ia în considerare să dispună el în-
suși executarea pedepsei care a fost pronunţată conform dreptului intern al statului 
parte solicitant sau a restului de pedeapsă care a rămas de executat.

14. Oricărei persoane care face obiectul unei urmăriri pentru una dintre infrac-
ţiunile căreia i se aplică prezentul articol i se garantează un tratament echitabil în 
toate stadiile procedurii, inclusiv folosirea tuturor drepturilor și garanţiilor prevăzu-
te de dreptul intern al statului parte pe teritoriul căruia se afl ă.

15. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu trebuie interpretată în sensul creării 
unei obligaţii pentru statul parte solicitat de a extrăda dacă are motive serioase să 
considere că cererea a fost prezentată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoa-
ne din cauza sexului, rasei, religiei, naţionalităţii, originii etnice ori a opiniilor sale 
politice sau dînd curs acestei cereri s-ar cauza un prejudiciu acestei persoane pentru 
unele dintre aceste motive.

16. Statele părţi nu pot refuza o cerere de extrădare doar pentru motivul că in-
fracţiunea este considerată avînd legătură cu probleme fi scale.

17. Înainte de a refuza extrădarea, statul parte solicitat consultă, în caz de nevoie, 
statul parte solicitant cu scopul de a oferi toate posibilităţile de a-și prezenta opiniile 
și de a da informaţii în sprijinul afi rmaţiilor sale.
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18. Statele părţi se străduiesc să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale și 
multilaterale pentru a permite extrădarea ori pentru a-i spori efi cienţa.

ART. 45

Transferul persoanelor condamnate
Statele părţi pot lua în considerare încheierea de acorduri sau de aranjamente bi-

laterale și multilaterale referitoare la transferul pe teritoriul lor de persoane condam-
nate la pedepse cu închisoarea sau la alte pedepse privative de libertate ca urmare a 
infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, pentru ca acestea să își poată executa 
acolo restul pedepsei.

ART. 46

Asistenţa judiciară
1. Statele părţi își acordă reciproc cea mai amplă cu putinţă asistenţă judiciară cu 

prilejul anchetelor, urmăririlor și procedurilor judiciare privind infracţiunile prevă-
zute de prezenta convenţie.

2. Cea mai amplă cu putinţă asistenţă judiciară este acordată, în măsura în care 
legile, tratatele, acordurile și aranjamentele pertinente ale statului parte solicitat o 
permit, în cursul anchetelor, urmăririlor și procedurilor judiciare privind infracţiuni 
în care o persoană juridică poate fi  trasă la răspundere în statul parte solicitant, con-
form art. 26 din prezenta convenţie.

3. Asistenţa juridică ce se acordă în aplicarea prezentului articol poate fi  solicitată 
în scopurile următoare:

a) strîngerea de mărturii sau de depoziţii;
b) înmînarea actelor judiciare;
c) efectuarea de percheziţii și sechestre, precum și de blocări;
d) examinarea de obiecte și cercetarea la faţa locului;
e) transmiterea de informaţii, de probe și rapoarte de expertiză;
f) transmiterea originalelor sau a copiilor certifi cate pentru conformitate ale do-

cumentelor și dosarelor pertinente, inclusiv ale documentelor administrative, banca-
re, fi nanciare sau comerciale și ale documentelor societăţilor comerciale;

g) identifi carea sau localizarea produsului infracţiunii, bunurilor, instrumentelor 
sau a altor lucruri în scopul strîngerii elementelor de probă;

h) facilitarea înfăţișării voluntare a persoanelor în statul parte solicitant;
i) acordarea oricărei alte asistenţe compatibile cu dreptul intern al statului parte 

solicitat;
j) identifi carea, blocarea și localizarea produsului infracţiunii, conform dispoziţi-

ilor cap. V din prezenta convenţie;
k) recuperarea bunurilor, conform dispoziţiilor cap. V din prezenta convenţie.
4. Fără prejudicierea dreptului intern, autorităţile competente ale unui stat parte 

pot, fără cerere prealabilă, să comunice informaţii privind cauze penale unei auto-
rităţi competente a unui alt stat parte, dacă apreciază că aceste informaţii ar putea 
servi începerii sau încheierii anchetelor și urmăririlor penale ori să determine acest 
din urmă stat să formuleze o cerere în baza prezentei convenţii.
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5. Comunicarea de informaţii conform paragrafului 4 al prezentului articol se 
face fără prejudicierea anchetelor și urmăririlor penale în statul ale cărui autori-
tăţi competente transmit informaţiile. Autorităţile competente care primesc aceste 
informaţii vor fi  de acord cu oricare cerere, tinzînd ca aceste informaţii să rămînă 
confi denţiale chiar temporar sau ca folosirea lor să fi e însoţită de restricţii. Totuși 
aceasta nu împiedică statul parte care primește informaţiile să dezvăluie, cu prilejul 
procedurii judiciare, informaţiile justifi cative în favoarea unui învinuit. În acest ul-
tim caz statul parte care primește informaţiile avizează statul parte care le comunică, 
înaintea dezvăluirii lor, și, la cererea acestuia, îl consultă. Dacă, într-un caz excepţi-
onal, o notifi care prealabilă nu este posibilă, statul parte care primește informaţiile 
încunoștinţează fără întîrziere despre dezvăluire statul parte care le comunică.

6. Dispoziţiile prezentului articol nu afectează cu nimic obligaţiile care rezultă 
din oricare alt tratat bilateral sau multilateral care guvernează ori trebuie să guverne-
ze, în întregime sau în parte, asistenţa judiciară.

7. Paragrafele 9 - 29 ale prezentului articol sunt aplicabile cererilor făcute în con-
formitate cu prezentul articol, dacă statele părţi în cauză sunt legate printr-un tratat 
de asistenţă judiciară. Dacă statele părţi menţionate sunt legate de un asemenea 
tratat, sunt aplicabile dispoziţiile corespunzătoare ale acestuia, cu excepţia cazului 
în care statele părţi nu convin să aplice în locul lor dispoziţiile paragrafelor 9 - 29 
ale prezentului articol. Statele părţi sunt încurajate în mod deosebit să aplice aceste 
paragrafe dacă le facilitează cooperarea.

8. Statele părţi nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenţa judiciară 
prevăzută de prezentul articol.

9. a) Cînd în aplicarea prezentului articol răspunde unei cereri de asistenţă în 
absenţa dublei incriminări, un stat parte solicitat ţine seama de obiectul prezentei 
convenţii așa cum el a fost enunţat în articolul 1.

b) Statele părţi pot invoca absenţa dublei incriminări pentru a refuza transmiterea 
unei cereri în aplicarea prezentului articol. Cu toate acestea, statul parte solicitat, 
cînd aceasta este compatibilă cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic, 
admite cererea solicitată, dacă ea nu implică măsuri coercitive. Această asistenţă 
poate fi  refuzată dacă cererea poartă asupra unor probleme minore sau pentru care 
cooperarea sau asistenţa solicitată poate fi  obţinută în temeiul altor dispoziţii ale 
prezentei convenţii.

c) Fiecare stat parte poate avea în vedere luarea măsurilor necesare pentru a-i 
permite furnizarea unei asistenţe judiciare cît mai ample cu putinţă în aplicarea 
prezentului articol, în absenţa dublei incriminări.

10. Orice persoană deţinută sau care execută o pedeapsă pe teritoriul unui stat 
parte, a cărei prezenţă este solicitată într-un alt stat parte în scopul identifi cării sau 
audierii ori pentru ca aceasta să își dea concursul la obţinerea de probe în cadrul 
anchetelor, urmăririlor sau procedurilor judiciare, privind infracţiunile prevăzute 
de prezenta convenţie, poate face obiectul unui transfer dacă sunt reunite condiţiile 
următoare:

a) persoana în cauză consimte la aceasta în mod liber și în deplină cunoștinţă de 
cauză;
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b) autorităţile competente ale celor două state părţi în cauză consimt la aceasta, 
sub rezerva condiţiilor pe care aceste state părţi le consideră corespunzătoare.

11. În scopul paragrafului 10 al prezentului articol:
a) statul parte către care este efectuat transferul are împuternicirea și obligaţia să 

menţină persoana în cauză în detenţie, cu excepţia cererii sau autorizării contrare 
din partea statului parte din care persoana a fost transferată;

b) statul parte către care se efectuează transferul își îndeplinește fără întîrziere 
obligaţia de a-l preda pe interesat în paza statului parte din care transferul a fost 
efectuat, conform celor convenite în prealabil sau altfel, așa cum au hotărît autorită-
ţile competente ale celor două state părţi;

c) statul parte către care se efectuează transferul nu poate cere statului parte din 
care se efectuează transferul să înceapă o procedură de extrădare pentru ca interesa-
tul să îi fi e remis;

d) se ţine seama de perioada în care persoana a fost în detenţie în statul parte către 
care a fost transferat, în scopul reducerii din pedeapsa de executat în statul parte din 
care a fost transferat.

12. În afară de cazul în care statul parte din care o persoană trebuie să fi e trans-
ferată în baza paragrafelor 10 și 11 ale prezentului articol nu își dă acordul, această 
persoană, oricare ar fi  naţionalitatea sa, nu va fi  urmărită, deţinută, pedepsită sau 
supusă altor restricţii ale libertăţii sale personale pe teritoriul statului parte către care 
a fost transferată din motive de acte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării 
sale de pe teritoriul statului parte din care ea a fost transferată.

13. Fiecare stat parte desemnează o autoritate centrală care are responsabilitatea 
și competenţa de a primi cereri de asistenţă judiciară pe care fi e le execută, fi e le 
transmite autorităţilor competente spre executare. Dacă un stat parte are o regiune 
sau un teritoriu special prevăzut cu un sistem de asistenţă judiciară diferit, el poate 
desemna o autoritate centrală distinctă care va avea aceleași funcţii pentru această 
regiune sau teritoriu. Autorităţile centrale asigură executarea și transmiterea rapidă 
și în bună și cuvenită formă a cererilor primite. Dacă autoritatea centrală transmite 
cererea unei autorităţi competente pentru executare, ea încurajează executarea rapi-
dă și în bună și cuvenită formă a cererii de către autoritatea competentă. Autoritatea 
centrală desemnată în acest scop face obiectul unei notifi cări adresate secretarului 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care fi ecare stat parte de-
pune instrumentul de ratifi care, acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta 
convenţie. Cererile de asistenţă judiciară și orice comunicare relativă la acestea sunt 
transmise autorităţilor centrale desemnate de statele părţi. Prin prezenta dispoziţie 
se înţelege, fără a prejudicia dreptul oricărui stat parte, ca solicitarea cererilor și a co-
municărilor să fi e adresată pe cale diplomatică și, în caz de urgenţă, dacă statele părţi 
convin aceasta, prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale, 
dacă aceasta este posibil.

14. Cererile sunt adresate în scris sau, dacă este posibil, prin orice alt mijloc care 
poate fi  în măsură să producă un document scris, într-o limbă acceptabilă de statul 
parte solicitat, în condiţii care să permită statului parte solicitat să îi stabilească au-
tenticitatea. Limba sau limbile acceptabile de fi ecare stat parte sunt notifi cate secre-
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tarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care acest stat parte 
își depune instrumentul de ratifi care, acceptare, aprobare sau de aderare la prezenta 
convenţie. În caz de urgenţă și dacă statele părţi convin în acest fel, cererile pot fi  
făcute oral, dar trebuie să fi e confi rmate fără întîrziere în scris.

15. O cerere de asistenţă judiciară trebuie să conţină informaţiile următoare:
a) desemnarea autorităţii care emite cererea;
b) obiectul și natura anchetei, a urmăririlor sau a procedurii judiciare la care se 

raportează cererea, precum și numele și funcţiile autorităţii care a fost împuternicită;
c) un rezumat al faptelor pertinente, în afară de cererile în scopul înmînării de 

acte judiciare;
d) obiectul cererii de asistenţă și detaliile oricărei proceduri speciale solicitate de 

statul parte solicitant dorește a fi  aplicată;
e) dacă este posibil, identitatea, adresa și naţionalitatea oricărei persoane vizate; și
f) scopul în care sunt cerute mărturia, informaţiile sau măsurile.
16. Statul parte solicitat poate cere informaţii suplimentare dacă acestea apar ne-

cesare pentru executarea cererii conform dreptului său intern sau cînd poate facilita 
executarea cererii.

17. Oricare cerere este executată conform dreptului intern al statului parte so-
licitat și, în măsura în care aceasta nu contravine dreptului intern al statului parte 
solicitat și cînd este posibil, conform procedurilor specifi cate în cerere.

18. În cazul în care este posibil și conform principiilor fundamentale ale dreptului 
intern, dacă o persoană care se afl ă pe teritoriul unui stat parte trebuie să fi e ascultată 
ca martor sau ca expert de către autorităţile judiciare ale unui alt stat parte, primul 
stat parte poate, la cererea celuilalt, să autorizeze audierea sa prin videoconferinţă, 
dacă nu este posibil sau nu se dorește ca ea să se înfăţișeze personal pe teritoriul 
statului parte solicitant. Statele părţi pot conveni ca audierea să fi e condusă de o au-
toritate judiciară a statului parte solicitant și ca o autoritate judiciară a statului parte 
solicitat să asiste la aceasta.

19. Statul parte solicitant nu comunică, nici nu folosește informaţiile sau elemen-
tele de probă transmisă de către statul parte solicitat pentru anchete, urmăriri și pro-
ceduri judiciare, altele decît cele prevăzute în cerere, fără consimţămîntul prealabil 
al statului parte solicitat. Nici o prevedere a prezentului paragraf nu împiedică statul 
parte solicitant să dezvăluie, în cursul procedurii, informaţiile sau elementele de 
probă pentru dezvinovăţire. În acest ultim caz statul parte solicitant avizează statul 
parte solicitat înaintea dezvăluirii și, dacă i se adresează o cerere, consultă statul par-
te solicitat. Dacă, într-un caz excepţional, o notifi care prealabilă nu este posibilă, sta-
tul parte solicitant informează fără întîrziere statul parte solicitat despre dezvăluire.

20. Statul parte solicitant poate cere ca statul parte solicitat să păstreze secretul 
asupra cererii și conţinutului acesteia, în afară de măsurile necesare pentru a o execu-
ta. Dacă statul parte solicitat nu poate satisface această exigenţă, el informează fără 
întîrziere statul parte solicitant.

21. Asistenţa judiciară poate fi  refuzată:
a) dacă cererea nu este făcută în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol;
b) dacă statul parte solicitat apreciază că executarea cererii este susceptibilă să adu-
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că atingere suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice sau altor interese esenţiale;
c) în cazul în care dreptul intern al statului parte solicitat ar interzice autorităţilor 

sale să ia măsurile cerute, dacă este vorba despre o infracţiune analogă care a făcut 
obiectul unei anchete, urmăriri sau proceduri judiciare în cadrul propriei competenţe;

d) în cazul în care ar fi  contrară sistemului juridic al statului parte solicitat privind 
asistenţa judiciară de acceptare a cererii.

22. Statele părţi nu pot refuza, de asemenea, o cerere de asistenţă judiciară pentru 
singurul motiv că infracţiunea este considerată avînd legătură cu probleme fi scale.

23. Orice refuz al asistenţei judiciare trebuie să fi e motivat.
24. Statul parte solicitat execută cererea de asistenţă judiciară cît mai prompt 

posibil și ţine seama, în măsura posibilului, de orice termene sugerate de statul parte 
solicitant și care sunt motivate, de preferinţă, în cerere. Statul parte solicitant poate 
prezenta cereri rezonabile de informaţii asupra stadiului de desfășurare a măsurilor 
luate de către statul parte solicitat pentru a da curs cererii sale. Statul parte solicitat 
răspunde cererilor rezonabile ale statului parte solicitant privind progresele realizate 
în executarea cererii. Cînd asistenţa solicitată nu mai este necesară, statul parte soli-
citant informează prompt statul parte solicitat despre aceasta.

25. Asistenţa judiciară poate fi  amînată de statul parte solicitat pe motiv că ea ar 
putea împiedica anchete, urmăriri sau o procedură judiciară în curs.

26. Înainte de a refuza o cerere în baza paragrafului 21 al prezentului articol sau 
de a amîna executarea în baza paragrafului 25, statul parte solicitat examinează cu 
statul parte solicitant posibilitatea acordării asistenţei sub rezerva condiţiilor pe care 
le consideră necesare. Dacă statul parte solicitant acceptă asistenţa sub rezerva aces-
tor condiţii, el se conformează acestora.

27. Fără prejudicierea aplicării paragrafului 12 al prezentului articol, un martor, 
un expert sau o altă persoană care, la cererea statului parte solicitant, consimte să 
facă o depoziţie în cursul unei proceduri ori să colaboreze la o anchetă, la urmăriri 
sau la o procedură judiciară pe teritoriul statului parte solicitant nu va fi  urmărită, 
deţinută, pedepsită ori supusă altor restricţii ale libertăţii sale personale pe acest 
teritoriu pentru motive de fapte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării sale 
de pe teritoriul statului parte solicitat. Această imunitate încetează cînd martorul, 
expertul ori acea persoană, care a avut, pentru o perioadă de 15 zile consecutive sau 
pentru orice altă perioadă convenită de statele părţi, socotită de la data la care ei au 
fost informaţi ofi cial că prezenţa lor nu mai este cerută de autorităţile judiciare, posi-
bilitatea de a părăsi teritoriul statului parte solicitant, a rămas totuși în mod voluntar 
sau, părăsindu-l, a revenit aici de bunăvoie.

28. Cheltuielile obișnuite făcute pentru executarea unei cereri sunt în sarcina 
statului parte solicitat, în afară de cazul în care s-a convenit altfel între statele părţi 
respective. Atunci cînd cheltuieli importante sau extraordinare sunt ori se dovedesc 
ulterior necesare pentru executarea cererii, statele părţi se consultă pentru a fi xa 
condiţiile conform cărora cererea va fi  executată, precum și modul în care vor fi  
preluate cheltuielile.

29. Statul parte solicitat:
a) transmite statului parte solicitant copii ale dosarelor, documentelor sau infor-
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maţiilor administrative afl ate în posesia sa și la care, în baza dreptului său intern, 
publicul are acces;

b) poate, de bunăvoie, să transmită statului parte solicitant, integral, în parte sau 
în condiţiile pe care le apreciază adecvate, copii ale tuturor dosarelor, documentelor 
sau informaţiilor administrative afl ate în posesia sa și la care, în virtutea dreptului 
său intern, publicul nu are acces.

30. Statele părţi au în vedere, dacă este cazul, posibilitatea de a încheia acorduri 
sau aranjamente bilaterale ori multilaterale care servesc obiectivelor și dispoziţiilor 
prezentului articol, le dau aplicabilitate practică sau le întăresc.

ART. 47

Transferul de proceduri penale
Statele părţi au în vedere posibilitatea de a-și transfera reciproc procedurile refe-

ritoare la urmărirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta convenţie, în cazurile în 
care acest transfer este considerat necesar în interesul unei bune administrări a jus-
tiţiei și, în special, cînd cauza privește mai multe jurisdicţii, în vederea centralizării 
urmăririlor.

ART. 48

Cooperarea între serviciile de investigaţii şi de reprimare
1. Statele părţi cooperează strîns, conform sistemelor lor juridice și administrati-

ve, în vederea întăririi efi cacităţii investigării și reprimării infracţiunilor prevăzute 
de prezenta convenţie. În special, statele părţi iau măsuri efi ciente pentru:

a) întărirea căilor de comunicaţii între autorităţile lor, organismele și serviciile 
competente și, dacă este necesar, în scopul facilitării schimbului sigur și rapid de 
informaţii privind toate aspectele infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, 
inclusiv, dacă statele părţi interesate consideră potrivit, legăturile cu alte activităţi 
infracţionale;

b) cooperarea cu alte state părţi, în ceea ce privește infracţiunile prevăzute de pre-
zenta convenţie, în conducerea anchetelor referitoare la punctele următoare:

(i) identitatea și activităţile persoanelor bănuite de implicarea în aceste infracţi-
uni, locul unde se afl ă ele sau locul unde se afl ă persoanele în cauză;

(ii) circulaţia produsului infracţiunii sau a bunurilor provenind din săvîrșirea de 
infracţiuni;

(iii) circulaţia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite ori destina-
te a fi  folosite în săvîrșirea acestor infracţiuni;

c) transmiterea, cînd este cazul, a pieselor sau cantităţilor de substanţe necesare în 
scopurile analizei ori anchetei;

d) schimbul de informaţii, cînd este cazul, cu alte state părţi privind mijloacele 
și procedeele specifi ce folosite pentru săvîrșirea infracţiunilor prevăzute de prezenta 
convenţie, cum sunt folosirea de identităţi false, de documente contrafăcute, modi-
fi cate sau falsifi cate ori a altor mijloace de disimulare a activităţilor lor;

e) facilitarea unei coordonări efi ciente între autorităţile, organismele și serviciile 
lor competente și favorizarea schimbului de personal și de experţi, inclusiv, sub re-
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zerva existenţei de acorduri sau de aranjamente bilaterale între statele părţi în cauză, 
detașarea de agenţi de legătură;

f) schimbul de informaţii și coordonarea măsurilor administrative și a altor mă-
suri luate, după cum se decide, pentru a descoperi cît mai repede infracţiunile pre-
văzute de prezenta convenţie.

2. În scopul aplicării prezentei convenţii, statele părţi au în vedere să încheie 
acorduri sau aranjamente bilaterale ori multilaterale care să prevadă o cooperare 
directă între serviciile de investigaţie și de reprimare și, atunci cînd există deja astfel 
de acorduri sau aranjamente, să le modifi ce. În absenţa unor asemenea acorduri sau 
aranjamente între statele părţi respective, acestea din urmă se pot baza pe prezenta 
convenţie pentru stabilirea unei cooperări în materie de investigare și de reprima-
re privind infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie. De fi ecare dată, cînd este 
cazul, statele părţi utilizează pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv orga-
nizaţiile internaţionale ori regionale, pentru a întări cooperarea dintre serviciile de 
investigare și de reprimare.

3. Statele părţi se străduiesc să coopereze, în măsura mijloacelor, pentru comba-
terea infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, săvîrșite cu mijloace tehnice 
moderne.

ART. 49

Anchete comune
Statele părţi au în vedere să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale ori mul-

tilaterale în baza cărora, pentru cauzele care fac obiectul anchetelor, urmăririlor sau 
procedurilor judiciare în unul ori mai multe state, autorităţile competente respec-
tive pot stabili instanţe de anchete comune. În lipsa unor asemenea acorduri sau 
aranjamente, pot fi  hotărîte anchete comune. Statele părţi interesate veghează ca 
suveranitatea statului pe teritoriul căruia trebuie să se desfășoare ancheta să fi e pe 
deplin respectată.

ART. 50

Tehnici de anchete speciale
1. În vederea combaterii efi ciente a corupţiei, fi ecare stat parte, în măsura în care 

principiile fundamentale ale sistemului său juridic intern o permit și conform condi-
ţiilor prevăzute de dreptul său intern, ia, în limita mijloacelor sale, măsurile necesare 
pentru a permite ca autorităţile sale competente să poată recurge în mod corespun-
zător, pe teritoriul său, la livrări supravegheate și, cînd consideră potrivit, la alte 
tehnici de anchete speciale, cum sunt supravegherea electronică sau alte forme de su-
praveghere și operaţiunile de infi ltrare, și pentru ca probele culese prin intermediul 
acestor tehnici să fi e admisibile în faţa instanţelor judecătorești.

2. În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, 
statele părţi sunt încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente 
bilaterale ori multilaterale corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete 
speciale în cadrul cooperării internaţionale. Aceste acorduri sau aranjamente sunt 
încheiate și aplicate cu respectarea deplină a principiului egalităţii suverane a statelor 
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și sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a dispoziţiilor pe care le conţin.
3. În absenţa acordurilor sau aranjamentelor prevăzute la paragraful 2 al prezen-

tului articol, deciziile de a se recurge la tehnici de anchete speciale la nivel internaţi-
onal sunt luate de la caz la caz și pot, dacă este necesar, să ţină seama de înţelegerile 
și aranjamentele fi nanciare în ceea ce privește exerciţiul competenţei lor de către 
statele părţi în cauză.

4. Livrările supravegheate la care s-a hotărît să se recurgă la nivel internaţional pot 
include, cu consimţămîntul statelor părţi în cauză, metode cum ar fi  interceptarea 
mărfurilor și a fondurilor și autorizarea urmăririi transportului lor, fără modifi care 
sau după sustragere ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora.

CAP. 5

Recuperarea de bunuri

ART. 51

Dispoziţii generale
Restituirea de bunuri în aplicarea prezentului capitol este un principiu funda-

mental al acestei convenţii, iar statele părţi își acordă reciproc în acest domeniu cea 
mai amplă cu putinţă cooperare și asistenţă judiciară.

ART. 52

Prevenirea şi descoperirea transferurilor produsului infracţiunii
1. Fără a aduce atingere art. 14 din prezenta convenţie, fi ecare stat parte ia, con-

form dreptului său intern, măsurile necesare pentru ca instituţiile fi nanciare apar-
ţinînd jurisdicţiei sale să fi e obligate să verifi ce identitatea clienţilor și să ia măsuri 
rezonabile pentru a determina identitatea benefi ciarilor fondurilor depuse în conturi 
mari, precum și de a supune la o supraveghere sporită conturile pe care persoane care 
exercită sau au exercitat funcţii publice importante și membrii familiilor lor și antu-
rajul lor caută să le deschidă sau să le deţină direct ori caută să le deschidă sau să le 
deţină printr-un intermediar. Această supraveghere este rezonabil concepută pentru 
a descoperi operaţiile suspecte, cu scopul de a le semnala autorităţilor competente, 
și nu ar trebui interpretate ca un mijloc de descurajare a instituţiilor fi nanciare - sau 
de a le interzice - să întreţină relaţii de afaceri cu clienţi legitimi.

2. În scopul de a facilita aplicarea măsurilor prevăzute la paragraful 1 al prezen-
tului articol, fi ecare stat parte, conform dreptului său intern și inspirîndu-se din ini-
ţiativele pertinente luate de organizaţiile regionale, interregionale în lupta împotriva 
spălării banilor:

a) publică liniile directoare privind tipurile de persoane fi zice sau juridice asupra 
conturilor cărora instituţiile fi nanciare aparţinînd jurisdicţiei sale ar trebui să exerci-
te o supraveghere sporită, tipurile de cont și de operaţiuni la care ar trebui să acorde 
o atenţie specială, precum și măsurile ce trebuie luate privind deschiderea unor astfel 
de conturi, administrarea lor și înregistrarea operaţiunilor; și

b) dacă este cazul, notifi că instituţiilor fi nanciare ce ţin de jurisdicţia sa, la cererea 
unui alt stat parte sau din proprie iniţiativă, identitatea persoanelor fi zice și juridice 
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ale căror conturi ar trebui supravegheate mai strict, în plus faţă de persoanele pe care 
instituţiile fi nanciare vor putea altfel să le identifi ce.

3. În contextul lit. a) a paragrafului 2 al prezentului articol, fi ecare stat parte apli-
că măsuri pentru ca instituţiile sale fi nanciare să ţină evidenţe corespunzătoare pe o 
durată potrivită, conturi și operaţiuni implicînd persoanele menţionate la paragra-
ful 1 al prezentului articol, evidenţe care ar trebui să conţină, cel puţin, informaţii 
asupra identităţii clientului, precum și, în măsura posibilului, asupra benefi ciarului.

4. În scopul prevenirii și descoperirii transferurilor de bunuri dobîndite ilicit, 
provenind din infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii, fi ecare stat parte 
aplică măsurile corespunzătoare și efi ciente pentru a împiedica, cu ajutorul orga-
nismelor sale de reglementare și de control, stabilirea băncilor care nu au prezenţă 
fi zică și care nu sunt afi liate unui grup fi nanciar reglementat. În plus, statele părţi 
pot pretinde instituţiilor lor fi nanciare să refuze stabilirea sau să urmărească relaţiile 
bancare corespunzătoare cu astfel de instituţii și să evite să stabilească relaţii cu in-
stituţii fi nanciare străine care permit utilizarea conturilor lor de către bănci care nu 
au prezenţă fi zică și care nu sunt afi liate unui grup fi nanciar reglementat.

5. Fiecare stat parte are în vedere stabilirea, conform dreptului său intern, pen-
tru agenţii publici corespunzători, de sisteme efi ciente de divulgare a informaţiei 
fi nanciare și prevede sancţiuni corespunzătoare în cazul încălcării. Fiecare stat parte 
urmărește, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale 
competente să împărtășească această informaţie cu autorităţile competente ale altor 
state părţi atunci cînd acestea o solicită pentru ancheta asupra bunurilor dobîndite 
ilicit, pentru a le reclama și a le recupera.

6. Fiecare stat parte urmărește să ia, conform dreptului său intern, măsurile ne-
cesare pentru ca agenţii săi publici corespunzători avînd un drept ori o delegaţie de 
semnătură sau orice altă împuternicire asupra unui cont fi nanciar domiciliat într-o 
altă ţară străină să fi e obligaţi să o semnaleze autorităţilor competente și să păstreze 
evidenţele corespunzătoare acestor conturi. Fiecare stat parte prevede, de asemenea, 
sancţiuni corespunzătoare în cazul încălcării acestei obligaţii.

ART. 53

Măsuri pentru recuperarea directă de bunuri
Fiecare stat parte, conform dreptului său intern:
a) ia măsurile necesare pentru a permite unui alt stat parte să intenteze o acţiune 

civilă în faţa instanţelor sale judecătorești în vederea recunoașterii existenţei unui 
drept de proprietate asupra bunurilor dobîndite prin intermediul unei infracţiuni 
stabilite conform prezentei convenţii;

b) ia măsurile necesare pentru a permite instanţelor sale judecătorești să ordone au-
torilor infracţiunilor stabilite conform prezentei convenţii să verse o reparaţie sau dau-
ne-interese unui alt stat parte care a suferit un prejudiciu în urma acestor infracţiuni; și

c) ia măsurile necesare pentru a permite instanţelor sale judecătorești sau auto-
rităţilor competente, cînd trebuie să decidă o confi scare, să recunoască dreptul de 
proprietate legitim revendicat de către un alt stat parte asupra bunurilor dobîndite 
prin intermediul unei infracţiuni stabilite conform prezentei convenţii.
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ART. 54

Mecanisme de recuperare de bunuri prin cooperarea
internaţională în scopul confi scării

1. În scopul de a asigura asistenţa judiciară prevăzută la art. 55 din prezenta 
convenţie privind bunurile achiziţionate prin intermediul unei infracţiuni stabilite 
conform prezentei convenţii sau utilizate pentru astfel de infracţiune, fi ecare stat 
parte, conform dreptului său intern:

a) ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale competente să dea efect 
unei decizii de confi scare a unei instanţe judecătorești aparţinînd altui stat parte;

b) ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale competente, cînd aces-
tea au competenţă teritorială, să ordone confi scarea bunurilor de origine străină, 
pronunţîndu-se asupra unei infracţiuni de spălare a banilor sau uneia ce ţine de 
competenţa sa, sau prin alte proceduri autorizate de dreptul său intern; și

c) are în vedere să ia măsurile necesare pentru a permite confi scarea unor aseme-
nea bunuri în absenţa unei condamnări, atunci cînd autorul infracţiunii nu poate fi  
urmărit din cauza decesului, evadării sau absenţei ori în alte cazuri corespunzătoare.

2. În scopul de a acorda asistenţa judiciară care îi este solicitată în aplicarea para-
grafului 2 al art. 55, fi ecare stat parte, conform dreptului său intern:

a) ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale competente să blocheze 
sau să sechestreze bunuri, în temeiul unei hotărîri judecătorești sau a unei autorităţi 
competente a unui stat parte solicitant ordonînd blocarea sau confi scarea, care dă 
statului parte solicitat un motiv rezonabil să creadă că există temeiuri sufi ciente de a 
lua astfel de măsuri și că bunurile vor face ulterior obiectul unei ordonanţe de con-
fi scare în scopul lit. a) a paragrafului 1 al prezentului articol;

b) ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale competente să blocheze 
sau să sechestreze bunuri în baza unei cereri care dă statului parte un motiv rezo-
nabil să creadă că există temeiuri sufi ciente de a lua măsuri și că bunurile vor face 
ulterior obiectul unei ordonanţe de confi scare în scopul lit. a) a paragrafului 1 al 
prezentului articol; și

c) are în vedere luarea unor măsuri suplimentare pentru a permite autorităţilor 
competente să păstreze bunurile în vederea confi scării lor, de exemplu în baza unei 
arestări sau a unei acuzări intervenite în străinătate în legătură cu achiziţionarea lor.

ART. 55

Cooperarea internaţională în scopul confi scării
1. În măsura posibilităţilor, în cadrul sistemului său juridic naţional, un stat parte 

care a primit de la un alt stat parte avînd competenţa de a investiga o infracţiune 
prevăzută de prezenta convenţie o cerere de confi scare a produsului infracţiunii, 
bunurilor materiale sau a altor instrumente prevăzute la paragraful 1 al art. 31 din 
prezenta convenţie, care sunt situate pe teritoriul său:

a) transmite cererea autorităţilor sale competente, în vederea pronunţării unei 
decizii de confi scare și, în cazul în care aceasta intervine, să fi e executată; sau

b) transmite autorităţilor sale competente, cu scopul de a fi  executată în limite-
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le cererii, decizia de confi scare pronunţată de o instanţă judecătorească situată pe 
teritoriul statului parte solicitant, conform paragrafului 1 al art. 31 și lit. a) a para-
grafului 1 al art. 54 din prezenta convenţie, cu atît mai mult cu cît ea poartă asupra 
produsului infracţiunii, bunurilor, materialelor sau altor instrumente prevăzute în 
paragraful 1 al art. 31, situate pe teritoriul său.

2. În cazul în care cererea este făcută de către un alt stat parte care are competenţa 
pentru a cunoaște o infracţiune prevăzută prin prezenta convenţie, statul parte soli-
citat ia măsurile necesare pentru identifi carea, localizarea și blocarea sau sechestrul 
produsului infracţiunii, bunurilor, materialelor sau altor instrumente prevăzute în 
paragraful 1 al art. 31 din prezenta convenţie, în vederea unei confi scări ulterioare 
ordonate fi e de către statul parte solicitant, fi e, ca urmare a unei cereri formulate în 
baza paragrafului 1 al prezentului articol, de către statul parte solicitat.

3. Dispoziţiile art. 46 din prezenta convenţie se aplică mutatis mutandis prezen-
tului articol. În afara informaţiilor prevăzute la paragraful 15 al art. 46, cererile 
făcute în aplicarea prezentului articol conţin:

a) în cazul în care cererea se referă la lit. a) a paragrafului 1 al prezentului articol, 
o descriere a bunurilor care urmează să fi e confi scate, inclusiv, în măsura posibilului, 
a locului în care acestea se găsesc și, dacă este cazul, a valorii lor estimative, și o expu-
nere a faptelor pe care se bazează statul parte solicitant, care să permită statului parte 
solicitat să pronunţe o decizie de confi scare în cadrul dreptului său intern;

b) în cazul în care se referă la lit. b) a paragrafului 1 al prezentului articol, o copie 
certifi cată a deciziei de confi scare date de statul parte solicitant, pe care se înteme-
iază cererea, o expunere a faptelor și informaţiilor indicînd limitele în care se cere 
executarea deciziei, o declaraţie menţionînd măsurile luate de statul parte solicitant 
pentru a informa terţii de bună-credinţă și a garanta o procedură regulată și o decla-
raţie conform căreia decizia de confi scare este defi nitivă;

c) în cazul în care cererea se referă la paragraful 2 al prezentului articol, o expu-
nere a faptelor pe care se bazează statul parte solicitant și o descriere a măsurilor 
solicitate, precum și, atunci cînd este disponibilă, o copie certifi cată a deciziei pe care 
se întemeiază cererea.

4. Deciziile sau măsurile prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale prezentului articol sunt 
luate de statul parte solicitat, conform dreptului său intern și dispoziţiilor acestui 
drept și potrivit regulilor sale de procedură sau ale oricărui acord sau aranjament 
bilateral ori multilateral care îl leagă de statul parte solicitant.

5. Fiecare stat parte trimite secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
o copie a legilor și regulamentelor sale care dau efect prezentului articol, precum și o 
copie a oricărei modifi cări ulterioare aduse acestor legi și regulamente sau o descriere 
a acestor legi, regulamente și modifi cări ulterioare.

6. Dacă un stat parte decide să subordoneze adoptarea măsurilor prevăzute la pa-
ragrafele 1 și 2 ale prezentului articol existenţei unui tratat în materie, el consideră 
prezenta convenţie ca bază convenţională necesară și sufi cientă.

7. Cooperarea în baza prezentului articol poate fi  refuzată sau măsurile de con-
servare pot fi  ridicate dacă statul parte solicitat nu primește în timp util probele 
sufi ciente sau dacă bunul este de valoare minimă.
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8. Înainte de a ridica orice măsură de conservare luată în aplicarea prezentului 
articol, statul parte solicitat dă, dacă este posibil, statului parte solicitant dreptul de 
a prezenta argumente în favoarea menţinerii măsurii.

9. Dispoziţiile prezentului articol nu trebuie interpretate ca aducînd atingere 
drepturilor terţilor de bună-credinţă.

ART. 56

Cooperarea specială
Fără prejudicierea dreptului său intern, fi ecare stat parte se străduiește să ia mă-

suri care să-i permită, fără a aduce atingere propriilor anchete, urmăriri sau proce-
duri judiciare, să comunice, fără o cerere prealabilă, unui stat parte informaţii asupra 
produsului infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie atunci cînd 
consideră că divulgarea acestor informaţii ar putea să ajute statul parte respectiv să în-
ceapă sau să conducă o anchetă, urmăriri ori o procedură judiciară sau care ar putea să 
deschidă calea prezentării de către acest stat a unei cereri în baza prezentului capitol.

ART. 57

Restituirea şi dispunerea de bunuri
1. Un stat parte care a confi scat bunuri în aplicarea art. 31 sau 55 din prezenta 

convenţie dispune de acestea, inclusiv restituindu-le proprietarilor legitimi anteriori, 
în aplicarea paragrafului 3 al prezentului articol și conform dispoziţiilor prezentei 
convenţii și dreptului său intern.

2. Fiecare stat parte adoptă, conform principiilor fundamentale ale dreptului său 
intern, măsuri legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi  necesare pentru a per-
mite autorităţilor sale competente să restituie bunurile confi scate, atunci cînd acţi-
onează la cererea unui alt stat parte, conform prezentei convenţii și ţinînd seama de 
drepturile terţilor de bună-credinţă.

3. Conform art. 46 și 55 din prezenta convenţie și conform paragrafelor 1 și 2 ale 
prezentului articol, statul parte solicitat:

a) în cazurile de sustragere de fonduri publice sau de spălare de fonduri publice 
sustrase, prevăzute la art. 17 și 23, cînd confi scarea a fost executată conform art. 
55 și în baza rămînerii defi nitive a unei decizii pronunţate în statul parte solicitant, 
exigenţă la care acesta poate renunţa, restituie bunurile confi scate statului parte 
solicitant;

b) în cazul produsului oricărei alte infracţiuni vizate prin prezenta convenţie, 
cînd confi scarea a fost executată conform art. 55 din prezenta convenţie și în baza 
rămînerii defi nitive a unei decizii pronunţate în statul parte solicitant, exigenţă la 
care acesta poate renunţa, restituie bunurile confi scate statului parte solicitant, cînd 
acesta din urmă furnizează statului parte solicitat probe rezonabile ale dreptului său 
de proprietate anterior asupra bunurilor menţionate ale statului parte solicitat sau 
cînd acesta din urmă recunoaște un prejudiciu adus statului solicitant ca temei de 
restituire a bunurilor confi scate;

c) în toate cazurile, urmărește cu titlu prioritar să restituie bunurile confi scate sta-
tului solicitant, să le restituie proprietarilor legitimi anteriori sau să despăgubească 
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victimele infracţiunii.
4. Dacă este cazul și numai dacă statele părţi nu decid altfel, statul parte solicitat 

poate să deducă cheltuielile rezonabile ocazionate de anchete, urmăriri sau proceduri 
judiciare care au dus la restituirea sau dispunerea bunurilor confi scate în aplicarea 
prezentului articol.

5. Dacă este cazul, statele părţi pot, de asemenea, urmări încheierea, după caz, 
de acorduri sau de aranjamente reciproce pentru dispunerea defi nitivă a bunurilor 
confi scate.

ART. 58

Serviciul de informare fi nanciar
Statele părţi cooperează în scopul prevenirii și combaterii transferului produsului in-

fracţiunilor stabilite conform prezentei convenţii, precum și în scopul promovării mij-
loacelor de recuperare a produsului menţionat și, cu această fi nalitate, au în vedere stabi-
lirea unui serviciu de informare fi nanciar care va fi  însărcinat să primească, să analizeze 
și să comunice autorităţilor competente declaraţiile de operaţiuni fi nanciare suspecte.

ART. 59

Acorduri şi aranjamente bilaterale şi multilaterale
Statele părţi urmăresc să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale ori multi-

laterale cu scopul de a consolida efi cienţa cooperării internaţionale instaurate în 
aplicarea prezentului capitol.

CAP. 6

Asistenţa tehnică şi schimbul de informaţii

ART. 60

Formarea şi asistenţa tehnică
1. Fiecare stat parte stabilește, dezvoltă sau îmbunătăţește, în măsura necesităţi-

lor, programe de formare specifi ce pentru personalul său însărcinat să prevină și să 
combată corupţia; aceste programe se pot referi, îndeosebi, la:

a) măsurile specifi ce de prevenire, descoperire, investigare, reprimare și lup-
tă împotriva corupţiei, inclusiv utilizarea metodelor de strîngere a probelor și de 
investigaţii;

b) consolidarea capacităţilor de elaborare și de planifi care a strategiilor împotriva 
corupţiei;

c) formarea de autorităţi competente în stabilirea cererilor de asistenţă judiciară 
care să răspundă exigenţelor prezentei convenţii;

d) evaluarea și consolidarea instituţiilor, gestiunii serviciului public și a fi nanţelor 
publice (inclusiv achiziţii publice) și a sectorului privat;

e) prevenirea transferului produsului infracţiunilor stabilite conform prezentei 
convenţii, lupta împotriva acestor transferuri și recuperarea acestui produs;

f) descoperirea și blocarea transferurilor produsului infracţiunilor stabilite con-
form prezentei convenţii;
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g) supravegherea mișcărilor produsului infracţiunilor stabilite conform prezentei 
convenţii, precum și a metodelor de transfer, de disimulare sau de deghizare a aces-
tui produs;

h) mecanisme și metode judiciare și administrative corespunzătoare și efi cien-
te pentru a înlesni restituirea produsului infracţiunilor stabilite conform prezentei 
convenţii;

i) metode folosite pentru protecţia victimelor și a martorilor care cooperează cu 
autorităţile judiciare; și

j) formarea reglementărilor naţionale și internaţionale și formarea lingvistică.
2. Statele părţi au în vedere, în planurile și în programele lor naţionale de luptă 

împotriva corupţiei, să acorde, după posibilităţi, cea mai amplă cu putinţă asistenţă 
tehnică, în special în folosul ţărilor în curs de dezvoltare, inclusiv sprijinul material 
și formarea în domeniile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, precum și 
formarea, asistenţa, schimbul reciproc de experienţă în materie și cunoștinţe specia-
lizate, ceea ce va facilita cooperarea internaţională între statele părţi în domeniile de 
extrădare și de asistenţă judiciară.

3. Statele părţi întăresc, în măsura în care este necesar, măsurile luate pentru op-
timizarea activităţilor operaţionale și de formare în cadrul organizaţiilor internaţio-
nale și regionale și în cadrul acordurilor sau aranjamentelor bilaterale și multilaterale 
în materie.

4. Statele părţi au în vedere să-și acorde asistenţă, la cerere, pentru a conduce 
evaluări, studii și cercetări asupra tipurilor, cauzelor, efectelor și costurilor corupţiei 
pe teritoriul lor, în vederea elaborării, cu participarea autorităţilor competente și a 
societăţii, de strategii și planuri de acţiune pentru combaterea corupţiei.

5. Cu scopul de a facilita recuperarea produsului infracţiunilor stabilite conform 
prezentei convenţii, statele părţi pot coopera comunicîndu-și numele experţilor sus-
ceptibili de a ajuta la atingerea acestui obiectiv.

6. Statele părţi au în vedere să folosească în mod util conferinţe și seminarii subre-
gionale, regionale și internaţionale pentru a favoriza cooperarea și asistenţa tehnică și 
pentru a stimula schimburile de opinii asupra problemelor comune, inclusiv asupra 
problemelor și nevoilor particulare ale ţărilor în curs de dezvoltare și ale ţărilor cu o 
economie în tranziţie.

7. Statele părţi au în vedere stabilirea de mecanisme cu caracter voluntar, în sco-
pul de a contribui fi nanciar, prin programe și proiecte de asistenţă tehnică, la efor-
turile ţărilor în curs de dezvoltare și ale ţărilor cu o economie în tranziţie pentru a 
aplica prezenta convenţie.

8. Fiecare stat parte are în vedere să verse contribuţii voluntare Centrului pentru 
prevenirea internaţională a criminalităţii cu scopul de a încuraja, prin intermediul 
acestuia, programe și proiecte în ţările în curs de dezvoltare pentru aplicarea prezen-
tei convenţii.
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ART. 61

Colectarea, schimbul şi analiza informaţiilor asupra corupţiei
1. Fiecare stat parte are în vedere să analizeze, prin consultarea cu experţi, ten-

dinţele de corupţie pe teritoriul său, precum și circumstanţele în care infracţiunile 
de corupţie sunt săvîrșite.

2. Statele părţi au în vedere să dezvolte și să pună în comun, direct între ele și 
prin intermediul organizaţiilor internaţionale și regionale, statisticile și cunoștinţele 
lor analitice referitoare la corupţie, precum și informaţiile în vederea elaborării, în 
măsura posibilului, de defi niţii, norme și metode comune și informaţii asupra celor 
mai bune practici pentru prevenirea și combaterea corupţiei.

3. Fiecare stat parte are în vedere să asigure supravegherea permanentă a politici-
lor și măsurilor sale concrete de luptă împotriva corupţiei și să evalueze punerea lor 
în aplicare, precum și efi cienţa acestora.

ART. 62

Alte măsuri: aplicarea convenţiei prin dezvoltare economică şi asistenţă 
tehnică

1. Statele părţi iau măsuri de natură să asigure cea mai bună aplicare posibilă a 
prezentei convenţii, prin cooperarea internaţională, ţinînd seama de efectele negati-
ve ale corupţiei asupra societăţii în general și asupra dezvoltării durabile în special.

2. Statele părţi fac eforturi concrete, în măsura posibilului și în coordonare unele 
cu altele, precum și cu organizaţiile regionale și internaţionale:

a) pentru dezvoltarea cooperării lor la diferite niveluri în ţările în curs de dezvol-
tare, în vederea întăririi capacităţii acestora în prevenirea și combaterea corupţiei;

b) pentru creșterea asistenţei fi nanciare și materiale acordate ţărilor în curs de dez-
voltare, în scopul sprijinirii eforturilor pe care acestea le desfășoară pentru a preveni și 
a combate efi cient corupţia și pentru a le ajuta să aplice cu succes prezenta convenţie;

c) pentru a acorda o asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare și ţărilor cu 
economie în tranziţie, cu scopul de a le ajuta să răspundă necesităţilor în vederea 
aplicării prezentei convenţii. În acest sens, statele părţi se străduiesc să depună vo-
luntar contribuţii adecvate și regulate într-un cont stabilit în acest scop în cadrul 
unui mecanism de fi nanţare a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Statele părţi pot, de 
asemenea, să aibă în vedere, în special, conform dreptului lor intern și dispoziţiilor 
prezentei convenţii, să depună în contul sus-menţionat o cotă-parte din fondul sau 
din valoarea corespunzătoare a produsului infracţiunii sau a bunurilor confi scate în 
aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii;

d) pentru a încuraja și a convinge alte state și instituţii fi nanciare să se asocieze 
în eforturile făcute conform prezentului articol, mai ales oferind ţărilor în curs de 
dezvoltare mai multe programe de formare și materiale moderne pentru a le ajuta să 
atingă obiectivele prezentei convenţii.

3. În măsura posibilităţilor, aceste măsuri sunt luate fără a aduce atingere aranja-
mentelor existente în materie de asistenţă străină sau de alte aranjamente de coope-
rare fi nanciară la nivel bilateral, regional sau internaţional.
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4. Statele părţi pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale ori multilaterale 
privind asistenţa materială și logistică, ţinînd seama de aranjamentele fi nanciare ne-
cesare pentru a asigura efi cienţa mijloacelor de cooperare internaţională prevăzute de 
prezenta convenţie și pentru a preveni, descoperi și combate corupţia.

CAP. 7

Mecanisme de aplicare

ART. 63

Conferinţa statelor părţi la convenţie
1. O conferinţă a statelor părţi la convenţie se instituie pentru îmbunătăţirea 

capacităţii statelor părţi de a atinge obiectivele enunţate în prezenta convenţie și 
întărirea cooperării lor în acest scop, precum și pentru promovarea și examinarea 
aplicării prezentei convenţii.

2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca Conferinţa sta-
telor părţi la convenţie cel mai tîrziu după un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
convenţii. Prin urmare, Conferinţa statelor părţi la convenţie va ţine reuniunile or-
dinare conform regulamentului interior pe care îl va adopta.

3. Conferinţa statelor părţi la convenţie va adopta un regulament interior și reguli 
privind funcţionarea activităţilor enunţate în prezentul articol, inclusiv reguli privind 
admiterea și participarea observatorilor și fi nanţarea cheltuielilor pentru aceste activităţi.

4. Conferinţa statelor părţi la convenţie stabilește activităţile, procedurile și me-
todele de lucru în vederea realizării obiectivelor vizate la paragraful 1 al prezentului 
articol, astfel:

a) facilitează activităţile desfășurate de statele părţi în temeiul art. 60 și 62 și al 
cap. II - V ale prezentei convenţii, inclusiv încurajează mobilizarea contribuţiilor 
voluntare;

b) facilitează schimbul de informaţii între statele părţi asupra caracteristicilor și 
tendinţelor corupţiei și a practicilor efi ciente pentru a le combate și preveni, și re-
stituirii produsului infracţiunii, în special, prin intermediul publicării informaţiilor 
pertinente prevăzute în prezentul articol;

c) cooperează cu mecanismele și organizaţiile regionale și internaţionale și cu 
organizaţiile neguvernamentale competente;

d) utilizează în mod corespunzător informaţiile pertinente produse de alte meca-
nisme internaţionale și regionale pentru combaterea și prevenirea corupţiei cu scopul 
de a evita o repetare inutilă a activităţilor;

e) examinează periodic aplicarea prezentei convenţii de către statele părţi;
f) formulează recomandări în vederea îmbunătăţirii prezentei convenţii și a apli-

cării sale;
g) ia notă de nevoile de asistenţă tehnică ale statelor părţi în ceea ce privește 

aplicarea prezentei convenţii și recomandă măsurile pe care le consideră necesare în 
această privinţă.

5. În scopul realizării paragrafului 4 al prezentului articol, Conferinţa statelor 
părţi la convenţie se informează asupra măsurilor adoptate și difi cultăţilor întîmpi-
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nate de către statele părţi pentru aplicarea prezentei convenţii, folosind informaţiile 
pe care acestea le comunică prin intermediul mecanismelor complementare de exa-
minare pe care ea le poate stabili.

6. Fiecare stat parte comunică Conferinţei statelor părţi la convenţie, după cum 
aceasta o cere, informaţii asupra programelor, planurilor și practicilor, precum și 
asupra măsurilor legislative și administrative privind aplicarea prezentei convenţii. 
Conferinţa statelor părţi la convenţie examinează mijlocul cel mai efi cace de a primi 
informaţii și de a acţiona în acest sens, inclusiv de la statele părţi și de la organiza-
ţiile internaţionale competente. Contribuţiile primite de la organizaţiile neguver-
namentale competente, acreditate conform procedurilor, înainte de a fi  stabilite de 
Conferinţa statelor părţi la convenţie, pot fi , de asemenea, luate în considerare.

7. Conform paragrafelor 4 - 6 ale prezentului articol, Conferinţa statelor părţi la 
convenţie creează, atunci cînd consideră necesar, orice mecanism sau organ adecvat 
pentru a înlesni aplicarea efectivă a convenţiei.

ART. 64

Secretariatul
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite asigură serviciile de secre-

tariat necesare Conferinţei statelor părţi la convenţie.
2. Secretariatul:
a) ajută Conferinţa statelor părţi la convenţie să realizeze activităţile descrise în 

art. 63 din prezenta convenţie, ia măsuri și oferă serviciile necesare pentru sesiunile 
Conferinţei statelor părţi la convenţie;

b) ajută statele părţi, la cererea lor, să comunice informaţii Conferinţei statelor 
părţi la convenţie, conform prevederilor paragrafelor 5 și 6 ale art. 63 din prezenta 
convenţie; și

c) asigură coordonarea necesară cu secretariatul organizaţiilor regionale și inter-
naţionale competente.

CAP. 8

Dispoziţii fi nale

ART. 65

Aplicarea convenţiei
1. Fiecare stat parte ia măsurile necesare, inclusiv legislative și administrative, 

conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, pentru a asigura execu-
tarea obligaţiilor asumate în baza prezentei convenţii.

2. Fiecare stat parte poate lua măsurile necesare mai stricte sau mai severe decît 
cele prevăzute prin prezenta convenţie în scopul de a preveni și de a combate corupţia.

ART. 66

Reglementarea diferendelor
1. Statele părţi se străduiesc să soluţioneze diferendele privind interpretarea sau 

aplicarea prezentei convenţii pe cale de negociere.
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2. Orice diferend între două sau mai multe state părţi privind interpretarea sau 
aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi  soluţionat prin negociere într-o peri-
oadă rezonabilă, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre aceste state. Dacă 
în termen de 6 luni de la data cererii de arbitraj statele părţi nu se pot înţelege 
asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii 
Internaţionale de Justiţie, adresînd o cerere conform cu Statutul Curţii.

3. Fiecare stat parte poate, în momentul semnării, ratifi cării, acceptării sau apro-
bării prezentei convenţii sau aderării la aceasta, să declare că nu se consideră legat de 
dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol. Celelalte state părţi nu sunt legate 
de dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol faţă de oricare stat parte care a 
formulat o asemenea rezervă.

4. Orice stat parte care a formulat o rezervă în baza paragrafului 3 al prezentului 
articol o poate retrage în orice moment, adresînd o notifi care secretarului general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ART. 67

Semnarea, ratifi carea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
1. Prezenta convenţie va fi  deschisă spre semnare tuturor statelor, de la 9 la 11 de-

cembrie 2003, la Merida (Mexic) și, ulterior, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
de la New York, pînă la 9 decembrie 2005.

2. Prezenta convenţie este, de asemenea, deschisă spre semnare organizaţiilor regi-
onale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei astfel 
de organizaţii să fi  semnat prezenta convenţie conform paragrafului 1 al prezentului 
articol.

3. Prezenta convenţie este supusă ratifi cării, acceptării sau aprobării. Instrumentele 
de ratifi care, acceptare sau aprobare vor fi  depuse la secretarul general al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică poate depune in-
strumentul de ratifi care, acceptare sau aprobare dacă cel puţin unul dintre statele 
membre a făcut aceasta. În acest instrument de ratifi care, acceptare sau aprobare, 
această organizaţie declară sfera competenţei sale privind problemele reglementate 
de prezenta convenţie. Ea informează, de asemenea, depozitarul despre orice modi-
fi care pertinentă a sferei sale de competenţă.

4. Prezenta convenţie este deschisă aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii 
regionale de integrare economică din care cel puţin un stat membru este parte la 
prezenta convenţie. Instrumentele de aderare vor fi  depuse la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale o organizaţie regională de 
integrare economică își declară sfera de competenţă privind problemele reglementate 
de prezenta convenţie. Ea informează, de asemenea, depozitarul despre orice modi-
fi care pertinentă privind sfera competenţei sale.

ART. 68

Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în a nouăzecea zi care urmează datei de 

depunere a celui de-al treizecilea instrument de ratifi care, acceptare, aprobare sau ade-
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rare. În scopurile prezentului paragraf nici unul dintre instrumentele depuse de o or-
ganizaţie regională de integrare economică nu este considerat ca fi ind un instrument 
care să se adauge instrumentelor deja depuse de statele membre ale acestei organizaţii.

2. Pentru fi ecare stat sau organizaţie regională de integrare economică ce va ra-
tifi ca, va accepta sau va aproba prezenta convenţie ori va adera la aceasta după de-
punerea celui de-al treizecilea instrument pertinent, prezenta convenţie va intra în 
vigoare în a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de către acest 
stat sau această organizaţie ori de la data la care ea va intra în vigoare în conformitate 
cu paragraful 1 al prezentului articol, dacă aceasta este posterioară.

ART. 69

Amendamente
1. La expirarea unui termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei conven-

ţii, un stat parte poate propune un amendament și poate să-l transmită secretaru-
lui general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care comunică atunci propunerea de 
amendament celorlalte state părţi și Conferinţei statelor părţi la convenţie în vederea 
examinării propunerii și adoptării unei decizii. Conferinţa statelor părţi la convenţie 
nu precupeţește nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra tuturor amen-
damentelor. Dacă toate eforturile în acest sens au fost epuizate fără să intervină un 
acord, va trebui, în ultimă instanţă, pentru ca amendamentul să fi e adoptat, un vot 
cu o majoritate de două treimi din numărul statelor prezente la Conferinţa statelor 
părţi la convenţie care să exprime votul lor.

2. Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a exercita în baza 
prezentului articol dreptul de vot în domeniile care ţin de competenţa lor, de un nu-
măr de voturi egal cu numărul statelor sale membre părţi la prezenta convenţie. Ele 
nu își pot exercita dreptul de vot dacă statele lor membre și-l exercită, și invers.

3. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este 
supus ratifi cării, acceptării sau aprobării statelor părţi.

4. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra 
în vigoare pentru un stat parte după 90 de zile de la data depunerii de către acest stat 
parte, la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a unui instrument de 
ratifi care, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament.

5. Un amendament intră în vigoare cu forţă obligatorie faţă de statele părţi care 
și-au exprimat consimţămîntul de a fi  legate de acesta. Celelalte state părţi rămîn 
legate de dispoziţiile prezentei convenţii și de orice amendament anterior pe care l-au 
ratifi cat, acceptat sau aprobat.

ART. 70

Denunţarea
1. Un stat parte poate denunţa prezenta convenţie prin notifi care scrisă adresată 

secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O astfel de denunţare are efect 
după un an de la data primirii notifi cării de către secretarul general.

2. O organizaţie regională de integrare economică încetează de a fi  parte la pre-
zenta convenţie atunci cînd toate celelalte state membre au denunţat-o.
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ART. 71

Depozitarul şi limbile folosite
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei 

convenţii.
2. Originalul prezentei convenţii, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chine-

ză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi  depus la secretarul general al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, împuterniciţi în acest scop de guvernele 
respective, au semnat prezenta convenţie.
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