Conven ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiin e umane,
adoptat la 3 mai 2005, deschis spre semnare i semnat de România la Var ovia la
16 mai 20051
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei i celelalte state semnatare ale prezentei
conven ii,
considerând c scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strâns între
membrii s i;
considerând c traficul de fiin e umane constituie o violare a drepturilor omului i o
atingere adus demnit ii i integrit ii fiin ei umane;
considerând c traficul de fiin e umane poate conduce la o situa ie de sclavie pentru
victime;
considerând c respectarea drepturilor victimelor, protec ia acestora, precum i lupta
împotriva traficului de fiin e umane trebuie s reprezinte obiective primordiale;
considerând c orice ac iune sau ini iativ în domeniul luptei împotriva traficului de
fiin e umane trebuie s fie nediscriminatorie i s ia în considerare egalitatea dintre femei
i b rba i, precum i o abordare bazat pe drepturile copilului;
reamintind declara iile mini trilor afacerilor externe ai statelor membre de la cea de-a
112-a (14 i 15 mai 2003) i 114-a (12 i 13 mai 2004) Sesiune a Comitetului de Mini tri,
f când apel la o ac iune înt rit a Consiliului Europei în domeniul traficului de fiin e
umane;
având în vedere Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor
fundamentale (1950) i protocoalele sale;
având în vedere urm toarele recomand ri ale Comitetului de Mini tri c tre statele
Consiliului Europei: Recomandarea nr. R (91) privind exploatarea sexual , pornografia,
prostitu ia, precum i traficul de copii i de tineri adul i; Recomandarea nr. (97) 13
privind intimidarea martorilor i drepturile ap r rii; Recomandarea nr. R (2000) 11
privind lupta împotriva traficului de fiin e umane în scopul exploat rii sexuale;
Recomandarea Rec (2001) 16 privind protec ia copiilor împotriva exploat rii sexuale;
Recomandarea Rec (2002) 5 privind protec ia femeilor împotriva violen ei;
având în vedere urm toarele recomand ri ale Adun rii Parlamentare a Consiliului
Europei: Recomandarea 1.325 (1997) privind traficul de femei i prostitu ia for at în
statele membre ale Consiliului Europei; Recomandarea 1.450 (2000) privind violen a
împotriva femeilor în Europa; Recomandarea 1.545 (2002) privind campania împotriva
traficului de femei; Recomandarea 1.610 (2003) privind migra ia în leg tur cu traficul
de femei i prostitu ie; Recomandarea 1.611 (2003) privind traficul de organe în Europa;
Recomandarea 1.663 (2004) privind sclavia domestic : aservirea, persoane au pair i so ii
cump rate prin coresponden ;
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având în vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002
privind lupta împotriva traficului de fiin e umane; Decizia-cadru a Consiliului Uniunii
Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale i
Directiva Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind titlul de edere
eliberat cet enilor statelor ter e, care sunt victime ale traficului de fiin e umane sau care
au f cut obiectul unei ac iuni de facilitare a migra iei ilegale i care coopereaz cu
autorit ile competente;
inând cont de Conven ia Na iunilor Unite împotriva criminalit ii transna ionale
organizate i de Protocolul la aceasta privind prevenirea, reprimarea i sanc ionarea
traficului de persoane, în special al femeilor i copiilor, în scopul consolid rii protec iei
asigurate de aceste instrumente i dezvolt rii normelor enun ate de ele;
inând cont de celelalte instrumente juridice interna ionale relevante în domeniul
luptei împotriva traficului de fiin e umane;
inând cont de necesitatea de a elabora un instrument juridic interna ional global care
s se concentreze pe drepturile fundamentale ale victimelor traficului i s stabileasc un
mecanism specific de monitorizare,
au convenit urm toarele:
CAPITOLUL I
Obiective, domeniu de aplicare, principiul nediscrimin rii i defini ii
ARTICOLUL 1
Obiectivele Conven iei
1. Obiectivele prezentei conven ii sunt:
a) prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane, garantând egalitatea dintre femei
i b rba i;
b) protec ia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea unui cadru
complet de protec ie i asisten a victimelor i martorilor, garantând egalitatea dintre
femei i b rba i, precum i asigurarea de anchete i urm riri eficiente;
c) promovarea cooper rii interna ionale în domeniul luptei împotriva traficului de fiin e
umane.
2. Pentru a asigura o aplicare eficient a dispozi iilor sale de c tre p r i, prezenta
conven ie stabile te un mecanism specific de monitorizare.
ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare
Prezenta conven ie se aplic tuturor formelor de trafic de fiin e umane, celor na ionale
sau transna ionale, cu sau f r leg tur cu criminalitatea organizat .
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ARTICOLUL 3
Principiul nediscrimin rii
Aplicarea prevederilor prezentei conven ii de c tre p r i, în special cele privind m surile
de protec ie i promovare a drepturilor victimelor, trebuie asigurat f r nicio
discriminare bazat pe sex, ras , culoare, limb , religie, opinii politice sau orice alte
opinii, origine na ional ori social , apartenen la o minoritate na ional , avere, locul
na terii sau orice alt situa ie.
ARTICOLUL 4
Defini ii
Pentru scopurile prezentei conven ii:
a) expresia trafic de fiin e umane desemneaz recrutarea, transportul, transferul, cazarea
sau primirea persoanelor, prin amenin area cu ori prin utilizarea for ei sau a altor forme
de constrângere, prin r pire, fraud , în el ciune, abuz de autoritate ori de o situa ie de
vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de pl i sau de avantaje pentru ob inerea
consim mântului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul
exploat rii. Exploatarea cuprinde cel pu in exploatarea prostitu iei celorlal i sau alte
forme de exploatare sexual , munca ori serviciile for ate, sclavia sau practicile similare
acesteia, aservirea ori prelevarea de organe;
b) consim mântul unei victime a traficului de fiin e umane la exploatarea enun at la lit.
a) nu prezint relevan atunci când a fost utilizat unul dintre mijloacele enun ate la lit. a);
c) recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea unui copil în scopul exploat rii
se consider trafic de fiin e umane, chiar dac nu implic niciunul dintre mijloacele
enun ate la lit. a);
d) termenul copil desemneaz orice persoan cu vârsta mai mic de 18 ani;
e) termenul victim desemneaz orice persoan fizic care este supus traficului de fiin e
umane, astfel cum acesta este definit în prezentul articol.
CAPITOLUL II
Prevenirea, cooperarea i alte m suri
ARTICOLUL 5
Prevenirea traficului de fiin e umane
1. Fiecare parte va lua m suri pentru stabilirea i înt rirea coordon rii pe plan na ional
dintre diferite organisme cu atribu ii în prevenirea i lupta împotriva traficului de fiin e
umane.
2. Fiecare parte va stabili i/sau va sus ine politici i programe eficiente în vederea
prevenirii traficului de fiin e umane, prin mijloace cum ar fi: cercet ri, campanii de
informare, sensibilizare i educare, ini iative sociale i economice i programe de
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preg tire, destinate în special persoanelor vulnerabile la trafic i profesioni tilor implica i
în combaterea traficului de fiin e umane.
3. Fiecare parte va promova o abordare bazat pe drepturile fundamentale ale omului i
va recurge la o abordare integrat a egalit ii dintre b rba i i femei, precum i la o
abordare axat pe respectarea copiilor, în dezvoltarea, aplicarea i evaluarea tuturor
politicilor i programelor prev zute la paragraful 2.
4. Fiecare parte va lua m surile corespunz toare care sunt necesare pentru a asigura
legalitatea migra iilor, în special prin transmiterea, prin intermediul autorit ilor
competente, a informa iilor exacte privind condi iile care permit intrarea i ederea legal
pe teritoriul acesteia.
5. Fiecare parte va lua m suri specifice în scopul reducerii vulnerabilit ii copiilor fa de
trafic, în special prin crearea unui mediu protector pentru ace tia.
6. M surile stabilite în conformitate cu prezentul articol vor implica, unde este cazul,
organiza iile neguvernamentale, alte organiza ii competente i reprezentan i ai societ ii
civile angaja i în prevenirea traficului de fiin e umane, în protec ia sau în asistarea
victimelor.
ARTICOLUL 6
M surile pentru descurajarea cererii
Pentru a descuraja cererea care favorizeaz toate formele de exploatare a persoanelor, în
special a femeilor i copiilor, care conduc la trafic, fiecare parte va adopta ori va dezvolta
cadrul juridic, administrativ, educativ, social, cultural sau de orice alt natur , inclusiv:
a) cercet ri privind cele mai bune practici, metode i strategii;
b) m suri de sensibilizare a opiniei publice asupra r spunderii i rolului important al
mass-media i al societ ii civile pentru identificarea cererii drept una dintre cauzele de
baz ale traficului de fiin e umane;
c) campanii de informare pentru grupuri- int , care s implice în mod corespunz tor,
printre altele, autorit ile publice i factorii de decizie politici;
d) m suri preventive, incluzând programe educative destinate fetelor i b ie ilor pe
perioada colariz rii acestora, care s sublinieze caracterul inacceptabil al discrimin rii
bazate pe sex i consecin ele ei negative, importan a egalit ii dintre femei i b rba i,
precum i demnitatea i integritatea fiec rei fiin e umane.
ARTICOLUL 7
M suri privind frontiera
1. F r a aduce prejudicii angajamentelor interna ionale privind libera circula ie a
persoanelor, p r ile vor înt ri, în m sura posibilului, controalele la frontier necesare
pentru prevenirea i descoperirea traficului de fiin e umane.
2. Fiecare parte va adopta m surile legislative sau alte m suri necesare pentru prevenirea,
în m sura posibilului, a utiliz rii mijloacelor de transport de c tre transportatorii
comerciali pentru comiterea infrac iunilor stabilite în conformitate cu prezenta conven ie.
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3. Când este cazul i f r a prejudicia conven iile interna ionale aplicabile, aceste m suri
vor prevedea obliga ia transportatorilor comerciali, inclusiv a oric rei companii de
transport, proprietarului sau operatorului oric rui mijloc de transport, de a verifica dac
to i pasagerii sunt în posesia documentelor de c l torie solicitate pentru intrarea în statul
de destina ie.
4. Fiecare parte va lua m surile necesare, în conformitate cu dreptul intern, pentru a
prevedea sanc iuni în cazul nerespect rii obliga iei prev zute la paragraful 3.
5. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a permite, în
conformitate cu dreptul s u intern, refuzarea intr rii sau revocarea vizei persoanelor
implicate în comiterea infrac iunilor stabilite în conformitate cu prezenta conven ie.
6. P r ile vor înt ri cooperarea dintre serviciile de control la frontier , în special prin
stabilirea i men inerea c ilor de comunicare directe.
ARTICOLUL 8
Securitatea i controlul documentelor
Fiecare parte va adopta m surile necesare:
a) pentru a se asigura c documentele de c l torie sau de identitate pe care le elibereaz
sunt de o calitate care nu permite cu u urin folosirea improprie, falsificarea,
modificarea, reproducerea ori emiterea ilegal a acestora; i
b) pentru asigurarea integrit ii i securit ii documentelor de c l torie sau de identitate
eliberate de aceasta sau în numele s u i pentru împiedicarea cre rii i eliber rii ilegale a
acestora.
ARTICOLUL 9
Legitimitatea i valabilitatea documentelor
La cererea celeilalte p r i, fiecare parte va verifica, în conformitate cu dreptul intern i
într-un termen rezonabil, legitimitatea i valabilitatea documentelor de c l torie sau de
identitate eliberate ori presupuse c ar fi fost emise în numele s u i care sunt suspectate
de a fi utilizate pentru traficul cu fiin e umane.
CAPITOLUL III
M suri pentru protec ia i promovarea drepturilor victimelor,
cu garantarea egalit ii între femei i b rba i
ARTICOLUL 10
Identificarea victimelor
1. Fiecare parte se va asigura c autorit ile sale competente dispun de persoane
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preg tite i calificate în prevenirea i lupta împotriva traficului de fiin e umane i în
identificarea i sprijinirea victimelor, în special a copiilor, precum i c autorit ile
competente implicate colaboreaz între ele i cu organiza iile de asisten relevante,
pentru a permite identificarea victimelor printr-o procedur care s aib în vedere situa ia
special a femeilor i copiilor victime i, atunci când este cazul, eliberarea de permise de
edere în condi iile art. 14.
2. Fiecare parte va lua m surile legislative i alte m suri necesare pentru identificarea
victimelor, atunci când este cazul, în colaborare cu alte p r i i organiza ii de asisten .
Fiecare parte se va asigura c , dac autorit ile competente consider c exist motive
temeinice pentru a crede c o persoan a fost victim a traficului de persoane, aceasta s
nu fie îndep rtat de pe teritoriul s u pân la finalizarea, de c tre autorit ile competente,
a procedurii de identificare în calitate de victim a infrac iunii prev zute la art. 18 i c
aceasta va beneficia de asisten a prev zut la art. 12 paragrafele 1 i 2.
3. În caz de incertitudine asupra vârstei victimei i când exist motive de a crede c
victima este copil, pe perioada de verificare a vârstei, se prezum c aceasta este copil i i
se acord m suri de protec ie specifice.
4. Din momentul în care un copil neînso it este identificat ca victim , fiecare parte:
a) va prevedea reprezentarea sa de c tre un tutore legal, o organiza ie sau o autoritate care
ac ioneaz în conformitate cu interesul superior al copilului;
b) va lua m surile necesare pentru stabilirea identit ii i na ionalit ii sale;
c) va depune toate eforturile pentru identificarea familiei atunci când este în interesul
superior al copilului.
ARTICOLUL 11
Protec ia vie ii private
1. Fiecare parte va proteja via a privat i identitatea victimelor. Datele cu caracter
personal în leg tur cu acestea vor fi înregistrate i utilizate în condi iile prevederilor
Conven iei pentru protec ia persoanelor cu privire la procesarea automatizat a datelor cu
caracter personal (Seria Tratatelor europene nr. 108).
2. În special, fiecare parte va adopta m suri pentru a se asigura c identitatea sau
elementele care permit identificarea unui copil victim a traficului s nu fie f cute
publice prin mass-media ori prin alte mijloace, în afar de circumstan e excep ionale care
s permit g sirea membrilor familiei copilului sau a asigura bun starea i protec ia
acestuia.
3. Cu respectarea art. 10 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor
fundamentale, a a cum este interpretat de Curtea European a Drepturilor Omului, fiecare
parte va avea în vedere adoptarea de m suri pentru a încuraja mass-media s apere via a
privat i identitatea victimelor, prin autoreglementare ori prin intermediul m surilor de
reglementare sau de coreglementare.
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ARTICOLUL 12
Asisten a victimelor
1. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a asista
victimele în reabilitarea fizic , psihologic i social . O astfel de asisten va include cel
pu in:
a) condi ii de via care s poat asigura subzisten a lor, prin m suri precum cazare
corespunz toare i sigur , asisten a psihologic i material ;
b) accesul la îngrijiri medicale de urgen ;
c) servicii de traducere i interpretare, dac este cazul;
d) consiliere i informa ii privind, în special, drepturile prev zute de lege pentru ei i
serviciile ce le sunt puse la dispozi ie, într-o limb pe care acestea o pot în elege;
e) asisten care s permit ca drepturile i interesele lor s fie prezentate i luate în
considerare în etapele procedurii penale desf urate împotriva autorilor de infrac iuni;
f) accesul la educa ie pentru copii.
2. Fiecare parte va lua în considerare necesit ile în domeniul securit ii i protec iei
victimelor.
3. În plus, fiecare parte va asigura asisten a medical necesar sau orice alt tip de
asisten victimelor care au re edin a legal pe teritoriul s u i care nu dispun de resurse
adecvate i au nevoie de ele.
4. Fiecare parte va adopta regulile prin care victimelor cu re edin a legal pe teritoriul s u
le este permis accesul la pia a muncii, la preg tire profesional i la înv mânt.
5. Dac este cazul i în condi iile prev zute în dreptul intern, fiecare parte va lua m suri
pentru a coopera cu organiza iile neguvernamentale, cu alte organiza ii competente sau
reprezentan i ai societ ii civile care ofer asisten victimelor.
6. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a se asigura
c asisten a acordat unei victime nu este condi ionat de dorin a acesteia de a fi martor.
7. Pentru aplicarea dispozi iilor prev zute în prezentul articol, fiecare parte se va asigura
c serviciile sunt furnizate cu acordul i cu informarea victimelor, luând în considerare
nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile i drepturile copiilor privind cazarea,
educa ia i îngrijirile medicale potrivite.
ARTICOLUL 13
Termenul de recuperare i de reflec ie
1. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern un termen de recuperare i de reflec ie de
cel pu in 30 de zile, atunci când exist motive temeinice de a crede c persoana în cauz
este o victim . Acest termen trebuie s aib o durat suficient pentru a permite persoanei
în cauz s se recupereze, s evite influen a trafican ilor i/ sau s ia o decizie în
cuno tin de cauz privind cooperarea cu autorit ile competente. Pe durata acestui
termen nicio m sur de expulzare nu va putea fi pus în aplicare în privin a sa. Aceast
prevedere nu afecteaz activit ile realizate de autorit ile competente în fiecare dintre
etapele procedurii na ionale relevante, în special pe durata anchetei i urm ririi penale. Pe

7

durata acestui termen, p r ile vor acorda persoanei în cauz dreptul de edere pe teritoriul
lor.
2. Pe durata acestui termen, persoanele vizate la paragraful 1 au dreptul de a beneficia de
m surile prev zute la art. 12 paragrafele 1 i 2.
3. P r ile nu sunt obligate s respecte acest termen pentru motive de ordine public sau
dac se descoper c statutul de victim a fost invocat în mod nejustificat.
ARTICOLUL 14
Permisul de edere
1. Fiecare parte va elibera victimelor un permis de edere reînnoibil fie în una dintre
urm toarele ipoteze, fie în ambele:
a) autoritatea competent consider c ederea lor este necesar datorit situa iei lor
personale;
b) autoritatea competent consider c ederea lor este necesar datorit cooper rii cu
autorit ile competente în cadrul unei anchete sau proceduri penale.
2. Atunci când legisla ia o impune, permisul de edere al victimelor copii va fi eliberat în
conformitate cu interesul superior al acestora i, dac este cazul, prelungit în acelea i
condi ii.
3. Neprelungirea sau retragerea unui permis de edere este supus condi iilor prev zute în
dreptul intern al p r ii.
4. Dac o victim depune o cerere pentru un permis de edere de alt categorie, partea în
cauz va lua în considerare faptul c victima a beneficiat sau beneficiaz de un permis de
edere ob inut în baza paragrafului 1.
5. Având în vedere obliga iile p r ilor prev zute la art. 40, fiecare parte se va asigura c
acordarea unui permis, potrivit prezentei dispozi ii, nu va afecta dreptul de a solicita i de
a beneficia de azil.
ARTICOLUL 15
Compensa ii i recurs
1. Fiecare parte va garanta victimelor, de la primul contact cu autorit ile competente,
accesul la informa ii privind procedurile judiciare i administrative relevante într-o limb
pe care acestea o pot în elege.
2. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul de a fi asistat de un ap r tor i
dreptul la asisten juridic gratuit pentru victime, în condi iile prev zute de dreptul
intern.
3. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul victimelor de a fi compensate de
c tre autorii infrac iunilor.
4. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a asigura
garantarea compens rii victimelor, în condi iile prev zute de dreptul intern, de exemplu,
prin stabilirea unui fond pentru compensarea victimelor sau a altor m suri ori programe
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destinate asisten ei i integr rii sociale a victimelor, care ar putea fi finan ate prin sumele
provenite din aplicarea m surilor prev zute la art. 23.
ARTICOLUL 16
Repatrierea i returnarea victimelor
1. Partea al c rei cet ean este victima sau în care aceasta avea dreptul de edere cu titlu
permanent în momentul intr rii pe teritoriul p r ii primitoare va facilita i va accepta,
inând cont de drepturile, securitatea i demnitatea persoanei, returnarea acesteia f r
întârziere nejustificat sau neîntemeiat .
2. Atunci când o parte returneaz o victim în alt stat, aceast returnare va fi efectuat
inându-se cont de drepturile, securitatea i demnitatea persoanei, precum i de stadiul
oric rei proceduri judiciare legate de faptul c este victim i va fi, de preferin ,
voluntar .
3. La cererea p r ii primitoare, partea solicitat va verifica dac persoana este cet eanul
s u sau dac avea drept de edere cu titlu permanent pe teritoriul ei în momentul intr rii
pe teritoriul p r ii primitoare.
4. Pentru a facilita returnarea unei victime care nu posed documentele adecvate, partea
al c rei cet ean este aceast persoan sau în care aceasta avea drept de edere cu titlu
permanent în momentul intr rii pe teritoriul p r ii primitoare va accepta s elibereze, la
cererea p r ii primitoare, documentele de c l torie sau orice alt autoriza ie necesar
pentru a permite persoanei s c l toreasc i s reintre pe teritoriul s u.
5. Fiecare parte va lua m surile legislative i alte m suri necesare pentru a stabili
programe de repatriere cu participarea institu iilor na ionale sau interna ionale i a
organiza iilor neguvernamentale implicate. Aceste programe vor avea ca scop evitarea
revictimiz rii. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a favoriza reintegrarea
victimelor în societatea statului de întoarcere, inclusiv reintegrarea în sistemul educativ i
pe pia a muncii, în special prin dobândirea i perfec ionarea competen elor profesionale.
În ceea ce prive te copiii, aceste programe ar trebui s includ exercitarea dreptului la
educa ie, precum i m surile destinate s le asigure îngrijirea ori primirea adecvat de
c tre familia lor sau de structurile de protec ie corespunz toare.
6. Fiecare parte va lua m surile legislative i alte m suri necesare pentru punerea la
dispozi ia victimelor, dup caz în colaborare cu orice parte implicat , a informa iilor de
contact privind structurile care le pot asista în ara unde aceste victime sunt returnate sau
repatriate, cum ar fi autorit ile de aplicare a legii, organiza iile neguvernamentale, juri tii
în m sur de a-i consilia i organismele de asisten social .
7. Copiii victime nu vor fi repatria i într-un stat dac , urmare unei evalu ri privind riscul
i securitatea, exist indicii c returnarea nu este în interesul superior al copilului.
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ARTICOLUL 17
Egalitatea între femei i b rba i
Atunci când va aplica m surile prev zute în prezentul capitol, fiecare parte va urm ri
promovarea egalit ii între femei i b rba i i va adopta o abordare de integrare a
egalit ii de gen în dezvoltarea, aplicarea i evaluarea acestor m suri.
CAPITOLUL IV
Dreptul penal material
ARTICOLUL 18
Incriminarea traficului de fiin e umane
Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a califica drept
infrac iune faptele enun ate la art. 4, dac au fost comise cu inten ie.
ARTICOLUL 19
Incriminarea utiliz rii serviciilor unei victime
Fiecare parte va evalua posibilitatea adopt rii unor m suri legislative i a altor m suri
necesare pentru a califica drept infrac iune, în conformitate cu dreptul intern, utilizarea
serviciilor care fac obiectul exploat rii prev zute la art. 4 lit. a), având cuno tin de
faptul c persoana în cauz este victim a traficului de fiin e umane.
ARTICOLUL 20
Incriminarea faptelor privind documentele de c l torie sau de identitate
Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a califica drept
infrac iune urm toarele fapte, atunci când acestea au fost comise cu inten ie în scopul de
a permite traficul de fiin e umane:
a) confec ionarea unui document de c l torie sau de identitate falsificat;
b) procurarea sau furnizarea unui astfel de document;
c) re inerea, sustragerea, ascunderea, deteriorarea ori distrugerea unui document de
c l torie sau de identitate al unei alte persoane.
ARTICOLUL 21
Tentativa i complicitatea
1. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a califica
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drept infrac iune orice form de complicitate comis inten ionat pentru s vâr irea uneia
dintre infrac iunile stabilite în conformitate cu art. 18 i 20.
2. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a califica
drept infrac iune orice form de tentativ inten ionat de comitere a uneia dintre
infrac iunile stabilite în conformitate cu art. 18 i art. 20 lit. a).
ARTICOLUL 22
R spunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru asigurarea
tragerii la r spundere a persoanelor juridice pentru infrac iunile prev zute de prezenta
conven ie, atunci când sunt comise în numele acestora de c tre orice persoan fizic , care
ac ioneaz fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice,
care exercit o func ie de conducere în cadrul acesteia, în baza:
a) unei puteri de reprezentare a persoanei juridice;
b) unei autorit i de a decide în numele persoanei juridice;
c) unei autorit i de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
2. Cu excep ia cazurilor deja prev zute la paragraful 1, fiecare parte va lua m surile
necesare pentru asigurarea tragerii la r spundere a persoanei juridice, atunci când absen a
supravegherii sau controlului din partea persoanei fizice prev zute la paragraful 1 a f cut
posibil comiterea unei infrac iuni stabilite în conformitate cu prezenta conven ie, în
interesul persoanei juridice, de c tre o persoan fizic care se afl sub autoritatea
acesteia.
3. În func ie de principiile juridice ale p r ii, r spunderea persoanei juridice poate fi
penal , civil sau administrativ .
4. Aceast r spundere va fi stabilit f r a afecta r spunderea penal a persoanelor fizice
care au comis infrac iunea.
ARTICOLUL 23
Sanc iuni i m suri
1. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a institui
sanc iuni efective, propor ionale i preventive pentru infrac iunile stabilite în aplicarea
art. 18-21. Acestea vor cuprinde, pentru infrac iunile stabilite conform art. 18 comise de
persoane fizice, sanc iuni privative de libertate care pot conduce la extr dare.
2. Fiecare parte va veghea ca persoanele juridice responsabile potrivit art. 22 s fac
obiectul sanc iunilor sau m surilor penale ori de alt natur , efective, propor ionale i
preventive, inclusiv al sanc iunilor pecuniare.
3. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a-i permite
confiscarea sau privarea de mijloacele ori produsele infrac iunilor stabilite în baza art. 18
i art. 20 lit. a) sau a bunurilor a c ror valoare corespunde acestor produse.
4. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a permite
închiderea temporar sau definitiv a oric rui local utilizat pentru comiterea traficului de
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fiin e umane, f r a înc lca drepturile ter ilor de bun -credin , ori pentru a interzice
autorului acestei infrac iuni, cu titlu temporar sau definitiv, desf urarea activit ii cu
ocazia c reia infrac iunea a fost comis .
ARTICOLUL 24
Circumstan e agravante
Fiecare parte va lua m surile necesare ca urm toarele împrejur ri s fie considerate
circumstan e agravante în determinarea sanc iunii aplicate infrac iunilor stabilite conform
art. 18:
a) infrac iunea a pus în pericol via a victimei în mod deliberat sau prin neglijen grav ;
b) infrac iunea a fost comis împotriva unui copil;
c) infrac iunea a fost comis de c tre un func ionar public în exerci iul atribu iilor de
serviciu;
d) infrac iunea a fost comis în cadrul unei re ele de crim organizat .
ARTICOLUL 25
Condamn ri anterioare
Fiecare parte va adopta m surile legislative, precum i de alt natur , pentru a prevedea
posibilitatea de a lua în considerare cu ocazia individualiz rii pedepsei condamn rile
definitive pronun ate pe teritoriul altei p r i pentru infrac iunile prev zute de prezenta
conven ie.
ARTICOLUL 26
Dispozi ia de nesanc ionare
Fiecare parte va prevedea, potrivit principiilor fundamentale ale sistemului s u juridic,
posibilitatea de a nu impune sanc iuni victimelor pentru c acestea au luat parte la
activit i ilegale atunci când au fost constrânse.
CAPITOLUL V
Investig ri, urm riri i drept procedural
ARTICOLUL 27
Plângeri ex parte i ex officio
1. Fiecare parte se va asigura c investiga iile sau urm ririle pentru infrac iunile
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stabilite conform prezentei conven ii nu necesit depunerea unei declara ii ori plângerea
unei victime, cel pu in atunci când infrac iunea a fost comis , total sau par ial, pe
teritoriul s u.
2. Fiecare parte va veghea ca victimele unei infrac iuni comise pe teritoriul unei p r i,
alta decât cea în care acestea î i au re edin a, s poat depune plângere la autorit ile
competente ale statului lor de re edin . Autoritatea competent la care a fost depus
plângerea, în m sura în care plângerea nu este de competen a sa, o va transmite f r
întârziere autorit ii competente a p r ii pe teritoriul c reia a fost comis infrac iunea.
Aceast plângere va fi solu ionat potrivit dreptului intern al p r ii unde a fost comis
infrac iunea.
3. Fiecare parte va asigura, prin m suri legislative sau de alt natur i cu respectarea
condi iilor prev zute de dreptul s u intern, pentru grupurile, funda iile, asocia iile ori
organiza iile neguvernamentale care au ca obiectiv lupta împotriva traficului de fiin e
umane sau protec ia drepturilor omului, posibilitatea de a asista i/sau de a sprijini
victima care consimte în acest sens pe durata procedurilor penale privind infrac iunea
stabilit conform art. 18.
ARTICOLUL 28
Protec ia victimelor, martorilor i persoanelor care colaboreaz
cu autorit ile judiciare
1. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru asigurarea
unei protec ii efective i adecvate fa de posibilele represalii sau intimid ri, mai ales pe
durata investiga iilor i a urm ririlor împotriva autorilor i dup finalizarea acestora:
a) pentru victime;
b) atunci când este necesar, pentru persoanele care furnizeaz informa ii privind
infrac iunile stabilite în baza art. 18 sau care colaboreaz într-un alt mod cu autorit ile
îns rcinate cu investigarea i urm rirea;
c) pentru martorii care depun m rturie privind infrac iunile stabilite în baza art. 18;
d) dac este necesar, pentru membrii familiei persoanelor vizate la lit. a) i c).
2. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a asigura i
oferi diverse tipuri de protec ie. Asemenea m suri pot include protec ia fizic , atribuirea
unui nou loc de re edin , schimbarea identit ii i sprijinul pentru ob inerea unui loc de
munc .
3. Orice copil victim va beneficia de m surile de protec ie speciale inând cont de
interesul superior al acestuia.
4. Fiecare parte va adopta m surile legislative i alte m suri necesare pentru a asigura,
dac este necesar, protec ia adecvat fa de posibilele represalii sau intimid ri, mai ales
pe durata investig rilor i a urm ririlor împotriva autorilor i dup finalizarea acestora,
pentru membrii grupurilor, funda iilor, asocia iilor sau organiza iilor neguvernamentale
care desf oar activit ile enun ate la art. 27 paragraful 3.
5. Fiecare parte va avea în vedere încheierea de acorduri sau în elegeri cu alte state pentru
aplicarea prezentului articol.
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ARTICOLUL 29
Autorit ile specializate i structurile de coordonare
1. Fiecare parte va adopta m surile necesare pentru specializarea unor persoane sau
structuri în lupta împotriva traficului de fiin e umane i în protec ia victimelor. Aceste
persoane sau structuri vor dispune de independen a necesar , în conformitate cu
principiile fundamentale ale sistemului juridic al acestei p r i, pentru a fi în m sur s - i
îndeplineasc atribu iile cu eficien
i nu vor fi supuse presiunilor ilegale. Persoanele
men ionate sau personalul structurilor men ionate trebuie s dispun de preg tire i de
resurse financiare adaptate atribu iilor pe care le îndeplinesc.
2. Fiecare parte va adopta m surile necesare pentru asigurarea coordon rii politicii i a
activit ii serviciilor administra iei sale i a altor organisme publice care lupt împotriva
traficului de fiin e umane, dac este necesar, prin înfiin area unor structuri de coordonare.
3. Fiecare parte va asigura sau va înt ri formarea func ionarilor responsabili cu
prevenirea i lupta împotriva traficului de fiin e umane, inclusiv formarea în domeniul
drepturilor omului. Preg tirea va putea fi adaptat la diferitele servicii i va fi axat , dup
caz, pe metodele utilizate pentru împiedicarea traficului, urm rirea autorilor i protec ia
drepturilor victimelor, inclusiv protec ia victimelor fa de trafican i.
4. Fiecare parte va avea în vedere numirea unor raportori na ionali sau a unor alte
mecanisme cu atribu ii de monitorizare a activit ilor de lupt împotriva traficului de
fiin e umane desf urate de institu iile statului i cu îndeplinirea obliga iilor prev zute de
legisla ia na ional .
ARTICOLUL 30
Procedurile judiciare
În conformitate cu Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor
fundamentale, în special art. 6, fiecare parte va adopta acele m suri legislative sau alte
m suri necesare pentru a garanta în cursul procedurilor judiciare:
a) protec ia vie ii private a victimelor i, dac este cazul, a identit ii acestora;
b) siguran a victimelor i protec ia împotriva intimid rii, în conformitate cu condi iile
prev zute de dreptul intern i, în cazul victimelor copii, printr-o grij special acordat
nevoilor copiilor i prin asigurarea dreptului lor la m suri speciale de protec ie.
ARTICOLUL 31
Jurisdic ia
1. Fiecare parte va adopta acele m suri legislative sau alte m suri necesare pentru
stabilirea jurisdic iei sale asupra infrac iunilor stabilite în conformitate cu prezenta
conven ie, când infrac iunea este comis :
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a) pe teritoriul s u; sau
b) la bordul unei nave sub pavilionul acestei p r i; sau
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu dreptul acestei p r i; sau
d) de c tre unul dintre cet enii s i sau de c tre un apatrid care are re edin a pe teritoriul
s u, dac infrac iunea este pedepsit conform dreptului penal aplicabil acolo unde a fost
comis ori dac infrac iunea este comis în afara jurisdic iei teritoriale a oric rui stat;
e) împotriva unuia dintre cet enii s i.
2. Fiecare parte poate, la momentul semn rii sau al depunerii instrumentului de ratificare,
acceptare, aprobare ori aderare, printr-o declara ie adresat secretarului general al
Consiliului Europei, s declare c î i rezerv dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai
în cazuri ori în condi ii specifice regulile de jurisdic ie stipulate în paragraful 1 lit. d) i e)
al acestui articol sau al oric rei p r i a acestora.
3. Fiecare parte va adopta m surile necesare pentru stabilirea jurisdic iei sale asupra
infrac iunilor la care se face referire în prezenta conven ie, în cazurile în care presupusul
autor este prezent pe teritoriul s u i nu poate fi extr dat c tre o alt parte doar pe baza
cet eniei acestuia, în urma unei cereri de extr dare.
4. Când mai multe p r i invoc jurisdic ia asupra unei presupuse infrac iuni stabilite în
conformitate cu prezenta conven ie, p r ile implicate se vor consulta, dac este cazul,
pentru a determina jurisdic ia corespunz toare pentru urm rirea infrac iunii.
5. F r a aduce atingere normelor generale de drept interna ional, prezenta conven ie nu
exclude nicio jurisdic ie penal exercitat de o parte în conformitate cu dreptul intern.
CAPITOLUL VI
Cooperarea interna ional i cooperarea cu societatea civil
ARTICOLUL 32
Principii generale i m suri de cooperare interna ional
P r ile vor coopera între ele, în conformitate cu prevederile prezentei conven ii i prin
aplicarea instrumentelor regionale i interna ionale relevante, aranjamentelor agreate în
baza legilor interne uniforme sau reciproce i a dreptului lor intern, în cea mai larg
m sur posibil , în scopul:
- prevenirii i combaterii traficului de fiin e umane;
- protej rii i acord rii de asisten victimelor;
- investig rii sau desf ur rii procedurilor privind infrac iunile stabilite în conformitate
cu prezenta conven ie.
ARTICOLUL 33
M suri privind persoanele disp rute sau aflate în pericol
1. Dac o parte, pe baza informa iilor de care dispune, are motive temeinice s cread c
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via a, libertatea sau integritatea fizic a unei persoane la care se refer art. 28 paragraful 1
se afl în pericol iminent direct pe teritoriul unei alte p r i, într-o asemenea situa ie de
urgen , partea care are informa iile le va transmite, f r întârziere, celeilalte p r i pentru
a lua m surile de protec ie corespunz toare.
2. P r ile la prezenta conven ie pot decide s - i înt reasc cooperarea în ceea ce prive te
c utarea persoanelor disp rute, în special a copiilor disp ru i, dac informa iile
disponibile le determin s cread c acestea/ace tia sunt victime ale traficului de fiin e
umane. În acest scop, p r ile pot încheia între ele tratate bilaterale sau multilaterale.
ARTICOLUL 34
Informa ii
1. Partea solicitat va informa de îndat partea solicitant asupra rezultatului final al
ac iunii întreprinse în baza prezentului capitol. De asemenea, partea solicitat va informa
de îndat partea solicitant asupra oric ror circumstan e care fac imposibil îndeplinirea
ac iunii respective sau care o pot întârzia în mod semnificativ.
2. O parte poate, cu respectarea dreptului s u intern, f r o solicitare prealabil , s
comunice celeilalte p r i informa iile ob inute în cadrul propriilor investiga ii, când
consider c dezv luirea unor asemenea informa ii poate ajuta partea destinatar în
ini ierea i desf urarea investiga iilor i procedurilor judiciare privind infrac iunile
stabilite în conformitate cu prezenta conven ie sau pot conduce la o solicitare de
cooperare formulat de aceast parte în baza prezentului capitol.
3. Înaintea comunic rii unor asemenea informa ii, partea care le ofer poate solicita
p strarea confiden ialit ii acestora sau utilizarea lor cu anumite condi ii. Dac partea
destinatar nu poate respecta o asemenea solicitare, va informa cealalt parte, care va
trebui s decid atunci ce informa ii pot fi totu i furnizate. Dac partea primitoare accept
informa iile cu condi iile prev zute, atunci va fi obligat s le respecte.
4. Toate informa iile solicitate cu privire la art. 13, 14 i 16 i care sunt necesare pentru
acordarea drepturilor prev zute de acestea vor fi transmise f r întârziere la solicitarea
p r ii interesate, cu respectarea art. 11.
ARTICOLUL 35
Cooperarea cu societatea civil
Fiecare parte va încuraja autorit ile statului i oficialii publici s coopereze cu
organiza iile neguvernamentale, cu alte organiza ii relevante i cu membrii societ ii
civile, în stabilirea unor parteneriate strategice pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei
conven ii.
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CAPITOLUL VII
Mecanismul de monitorizare
ARTICOLUL 36
Grupul de exper i pentru lupta împotriva traficului de fiin e umane
1. Grupul de exper i pentru lupta împotriva traficului de fiin e umane (denumit în
continuare GRETA) va monitoriza aplicarea prezentei conven ii de c tre p r i.
2. GRETA va fi compus din minimum 10 membri i maximum 15 membri, luând în
considerare men inerea echilibrului geografic i de gen, precum i expertiza
multidisciplinar . Ace tia vor fi ale i de Comitetul p r ilor pentru un mandat de 4 ani,
reînnoibil o singur dat , dintre cet enii statelor p r i la prezenta conven ie.
3. Alegerea membrilor GRETA va fi bazat pe urm toarele principii:
a) ace tia vor fi selecta i dintre persoanele cu un înalt profil moral, cu o competen
recunoscut în domeniul drepturilor omului, asist rii i protec iei victimelor i luptei
împotriva traficului de fiin e umane sau care au experien profesional în domeniile
acoperite de prezenta conven ie;
b) ace tia î i vor desf ura activitatea în nume propriu, vor fi independen i i impar iali în
exercitarea func iilor lor i vor fi disponibili s î i îndeplineasc sarcinile într-o manier
eficient ;
c) nu vor exista 2 membri GRETA cu cet enia aceluia i stat;
d) ace tia vor reprezenta principalele sisteme de drept.
4. Procedura de alegere a membrilor GRETA va fi decis de Comitetul de Mini tri, dup
consultarea i ob inerea acordului unanim al p r ilor la prezenta conven ie, în termen de
un an de la intrarea în vigoare a conven iei. GRETA va adopta propriile reguli de
procedur .
ARTICOLUL 37
Comitetul p r ilor
1. Comitetul p r ilor va fi compus din reprezentan ii statelor p r i la prezenta conven ie în
cadrul Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei i din reprezentan ii p r ilor la
conven ie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei.
2. Comitetul p r ilor va fi convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima
reuniune va fi organizat în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei
conven ii, pentru a alege membrii GRETA. Comitetul p r ilor se va reuni ulterior ori de
câte ori o treime din num rul p r ilor, pre edintele GRETA sau secretarul general solicit
aceasta.
3. Comitetul p r ilor va adopta propriile reguli de procedur .
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ARTICOLUL 38
Procedura
1. Procedura de evaluare va privi p r ile la conven ie i va fi împ r it în runde, a c ror
durat este stabilit de GRETA. La începutul fiec rei runde, GRETA va selecta
prevederile specifice pe care se va baza procedura de evaluare.
2. GRETA va stabili cele mai potrivite mijloace pentru desf urarea acestei evalu ri.
GRETA poate în special s adopte un chestionar pentru fiecare rund de evaluare, care
poate servi ca baz pentru evaluarea aplic rii de c tre p r i a prezentei conven ii. Un
asemenea chestionar va fi adresat tuturor p r ilor. P r ile vor r spunde la chestionar,
precum i la alte solicit ri de informa ii formulate de GRETA.
3. GRETA poate solicita informa ii de la societatea civil .
4. GRETA poate organiza în subsidiar vizite de ar în cooperare cu autorit ile na ionale
i cu persoana de contact stabilit de acestea din urm i, dac este necesar, cu sprijinul
exper ilor na ionali independen i. În timpul acestor vizite GRETA va fi asistat de
speciali ti în domenii specifice.
5. GRETA va preg ti un proiect de raport, con inând analiza sa asupra aplic rii
prevederilor pe care se bazeaz evaluarea, precum i sugestiile i propunerile sale privind
modul în care partea în cauz poate solu iona problemele identificate. Proiectul de raport
va fi transmis pentru comentarii c tre partea care este evaluat . Comentariile acesteia vor
fi luate în considerare de GRETA la redactarea raportului s u.
6. Pe aceast baz , GRETA va adopta raportul i concluziile sale privind m surile
adoptate de partea în cauz pentru aplicarea prevederilor prezentei conven ii. Acest raport
i concluziile vor fi transmise p r ii în cauz i Comitetului p r ilor. Raportul i
concluziile GRETA vor fi f cute publice de la adoptarea lor, împreun cu eventualele
comentarii ale p r ii implicate.
7. F r a aduce atingere procedurii stabilite în paragrafele 1-6, Comitetul p r ilor poate
adopta, pe baza raportului i concluziilor GRETA, recomand ri adresate acestei p r i: a)
privind m surile care trebuie luate pentru aplicarea concluziilor GRETA, stabilind, dac
este necesar, o dat pentru transmiterea de informa ii privind aplicarea acestora; i b)
având ca obiectiv promovarea cooper rii cu acea parte pentru o aplicare corespunz toare
a prezentei conven ii.
CAPITOLUL VIII
Rela ia cu alte instrumente interna ionale

ARTICOLUL 39
Rela ia cu Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane,
în special al femeilor i copiilor, adi ional la Conven ia Na iunilor Unite împotriva
criminalit ii transna ionale organizate
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Prezenta conven ie nu va afecta drepturile i obliga iile care rezult din prevederile
Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, în
special al femeilor i copiilor, adi ional la Conven ia Na iunilor Unite împotriva
criminalit ii transna ionale organizate, i are ca scop înt rirea protec iei acordate de
acesta i dezvoltarea standardelor prev zute de acesta.
ARTICOLUL 40
Rela ia cu alte instrumente interna ionale
1. Prezenta conven ie nu va afecta drepturile i obliga iile rezultând din alte instrumente
interna ionale la care p r ile la prezenta conven ie sunt p r i sau vor deveni p r i i care
con in prevederi în domenii acoperite de prezenta conven ie i care asigur o mai mare
protec ie i asisten pentru victimele traficului.
2. P r ile la prezenta conven ie pot încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale în
domenii acoperite de prezenta conven ie, în scopul supliment rii i înt ririi prevederilor
sale ori pentru a facilita aplicarea principiilor consacrate prin aceasta.
3. P r ile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica, în rela iile lor reciproce,
regulile comunitare i ale Uniunii Europene, în m sura în care exist reguli comunitare
sau ale Uniunii Europene guvernând un aspect particular i aplicabile unui caz specific,
f r a aduce atingere obiectivului i domeniului de aplicare a prezentei conven ii i f r a
afecta aplicarea sa integral în rela iile cu alte p r i.
4. Nicio dispozi ie în prezenta conven ie nu va afecta drepturile, obliga iile i
responsabilit ile statelor i indivizilor decurgând din dreptul interna ional, inclusiv
dreptul interna ional umanitar i dreptul interna ional al drepturilor omului, i, în special,
unde este cazul, Conven ia din 1951 i Protocolul din 1967 privind statutul refugia ilor,
precum i principiul nereturn rii prev zute de acestea.
CAPITOLUL IX
Modificarea conven iei
ARTICOLUL 41
Amendamente
1. Orice propunere pentru modificarea prezentei conven ii, prezentat de o parte, va fi
comunicat secretarului general al Consiliului Europei i înaintat de acesta statelor
membre ale Consiliului Europei, oric rui stat semnatar, oric rui stat parte, Comunit ii
Europene, oric rui stat invitat s semneze aceast conven ie în conformitate cu
prevederile art. 42 i oric rui stat invitat s adere la aceast conven ie în conformitate cu
art. 43.
2. Orice amendament propus de o parte va fi comunicat c tre GRETA, care va prezenta
Comitetului de Mini tri avizul s u asupra modific rii propuse.
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3. Comitetul de Mini tri va analiza amendamentul propus i avizul prezentat de GRETA
i, dup consultarea statelor p r i la prezenta conven ie i ob inerea acordului lor unanim,
poate adopta amendamentul.
4. Textul oric rui amendament adoptat de Comitetul de Mini tri în conformitate cu
paragraful 3 va fi înaintat p r ilor în vederea accept rii.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 va intra în vigoare în prima
zi a lunii care urmeaz expir rii perioadei de o lun de la data la care toate p r ile au
informat secretarul general c l-au acceptat.
CAPITOLUL X
Clauze finale
ARTICOLUL 42
Semnarea i intrarea în vigoare
1. Prezenta conven ie va fi deschis spre semnare pentru statele membre ale Consiliului
Europei, statele nemembre care au participat la elaborarea sa i Comunitatea European .
2. Prezenta conven ie este supus ratific rii, accept rii sau aprob rii. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Prezenta conven ie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz expir rii unei
perioade de 3 luni de la data la care 10 semnatari, incluzând cel pu in 8 state membre ale
Consiliului Europei, i-au exprimat consim mântul de a fi lega i de conven ie, în
conformitate cu prevederile paragrafului 2.
4. Dac orice stat men ionat în paragraful 1 sau Comunitatea European î i exprim
ulterior consim mântul s fie legat de conven ie, aceasta va intra în vigoare în ceea ce îl
prive te în prima zi a lunii care urmeaz expir rii unei perioade de 3 luni de la data
depunerii instrumentului s u de ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 43
Aderarea la conven ie
1. Dup intrarea în vigoare a prezentei conven ii, Comitetul de Mini tri al Consiliului
Europei, dup consultarea p r ilor la aceast conven ie i ob inerea acordului lor unanim,
poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea
conven iei, s adere la prezenta conven ie, printr-o decizie luat cu majoritatea prev zut
de art. 20 d din Statutul Consiliului Europei i cu votul unanim al reprezentan ilor statelor
contractante care au dreptul s fie reprezentate în Comitetul de Mini tri.
2. Pentru orice stat care ader , prezenta conven ie va intra în vigoare în prima zi a lunii
care urmeaz expir rii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 44
Aplicare teritorial
1. Orice stat sau Comunitatea European poate, în momentul semn rii sau al depunerii
instrumentului s u de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, s precizeze teritoriul sau
teritoriile pe care se va aplica prezenta conven ie.
2. Orice parte poate, la o dat ulterioar , printr-o declara ie adresat secretarului general
al Consiliului Europei, s extind aplicarea prezentei conven ii la orice alt teritoriu
precizat în declara ie, pentru ale c rui rela ii interna ionale este responsabil sau pentru
care este autorizat s î i asume obliga ii. Cu privire la un asemenea teritoriu, prezenta
conven ie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz expir rii unei perioade de 3
luni de la data primirii unei asemenea declara ii de c tre secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Orice declara ie formulat în temeiul paragrafelor 1 i 2 poate fi retras , cu privire la
orice teritoriu men ionat într-o asemenea declara ie, printr-o notificare adresat
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect în prima zi a lunii
care urmeaz expir rii unei perioade de 3 luni de la primirea unei asemenea notific ri de
c tre secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 45
Rezerve
Nicio rezerv nu poate fi formulat cu privire la oricare prevedere a prezentei conven ii,
cu excep ia rezervei prev zute de art. 31 paragraful 2.

ARTICOLUL 46
Denun area
1. Orice parte poate, în orice moment, s denun e prezenta conven ie printr-o notificare
adresat secretarului general al Consiliului Europei.
2. O asemenea denun are va avea efect din prima zi a lunii care urmeaz expir rii unei
perioade de 3 luni de la data primirii notific rii de c tre secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 47
Notific ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului
Europei, oric rui stat semnatar, oric rui stat parte, Comunit ii Europene, oric rui stat
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invitat s semneze prezenta conven ie în conformitate cu prevederile art. 42 i oric rui
stat invitat s adere la prezenta conven ie în conformitate cu prevederile art. 43:
a) orice semn tur ;
b) depunerea oric rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat de intrare în vigoare a prezentei conven ii în conformitate cu art. 42 i 43;
d) orice amendament adoptat în conformitate cu art. 41 i data la care un asemenea
amendament intr în vigoare;
e) orice denun are formulat în temeiul prevederilor art. 46;
f) orice alt act, notificare sau comunicare privind prezenta conven ie;
g) orice rezerv formulat în baza art. 45.
Drept care, subsemna ii, împuternici i în acest scop, am semnat prezenta conven ie.
Încheiat la Var ovia la 16 mai 2005, în limbile englez i francez , ambele texte fiind
egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depozitat în arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiec rui
stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea
prezentei conven ii, Comunit ii Europene i oric rui stat invitat s adere la prezenta
conven ie.
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