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&RQYHQĠLD Consiliului Europei
privind accesul la documentele oficiale

Tromsø, 18.VI.2009

Preambul
Statele Membre ale Consiliului Europei úLalte 3ăUĠL semnatare,
Considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a REĠLQHo unitate mai
mare între membrii VăLvQFHHDFHSULYHúWH scopul de a proteja úLa implementa în viaĠă
idealurile úLprincipiile ce constituie moútenirea comună;
ğLQknd cont, în particular, de Articolul 19 al 'HFODUDĠLHL Universale a
Drepturilor Omului, Articolele 6, 8 úL 10 ale &RQYHQĠLei pentru $SăUDUHD Drepturilor
Omului úL a /LEHUWăĠLlor Fundamentale, &RQYHQĠLD NaĠiunilor Unite cu privire la
Accesul la ,QIRUPDĠLH, &RQYHQĠLDSULYLQGDFFHVXOODLQIRUPDĠLHSDUWLFLSDUHDSXEOLFXOXL
la OXDUHDGHFL]LLORUúLDFFHVXOODMXVWLĠLHîn problemele de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),
precum úLde &RQYHQĠLD SHQWUXSURWHFĠLDSHUVRDQHORUIDĠăGHSUHOXFUDUHDDXWRPDWL]DWăD
datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 (ETS Nr. 108);
ğLnând cont, de asemenea, de 'HFODUDĠLa Comitetului de 0LQLúWUL al
Consiliului Europei în ce priveúte libertatea de exprimare úLLQIRUPDre DGRSWDWă la 29
aprilie 1982, precum úLde recomandările Comitetului de 0LQLúWULFăWUHstatele membre,
Nr. R (81) 19 privind accesul la LQIRUPDĠLile GHĠLQXWe de DXWRULWăĠLle publice, Nr. R (91)
10 privind comunicarea FăWUH WHUĠH păUĠL a datelor personale GHĠLQXWe de structurile
publice, Nr. R (97) 18 privind 3URWHFĠLD datelor personale colectate úL prelucrate în
scopuri statistice, Nr. R (2000) 13 privind politica europeana în accesul la arhive, úL
Recomandarea (2002) 2 privind accesul la documentele publice;
Recunoscând importanĠa WUDQVSDUHQĠei DXWRULWăĠLlor publice într-o societate
pluralistă, democratică;
Recunoscând că exercitarea dreptului de acces la documente oficiale:
i

RIHUăo sursa de LQIRUPDĠLH pentru public;

ii
DMXWă publicul Vă-úL formeze o opinie despre starea societăĠii úL
despre DXWRULWăĠLle publice;
iii
DVLJXUă integritatea, eficienĠa, eficacitatea, úL UăVSXQGHUHD
DXWRULWăĠLlor publice, astfel contribuind la afirmarea legitimităĠii acestora;
Considerând, astfel, că toate documentele oficiale sunt, în principiu, publice úL
pot fi refuzate doar pentru protejarea altor drepturi úLinterese legitime,
Au FRQVLPĠLWDVXSUDXUPătoarelor:

6HFĠLXQHDI
Articolul 1 – Prevederi generale
1 Principiile stabilite mai jos XUPHD]ă a fi percepute IăUăprejudicierea acelor legi úL
UHJOHPHQWăUL QDĠLRQDOHsau tratate LQWHUQDĠLRQDOH care recunosc un drept mai larg
de acces la documentele oficiale.
2 Legendă pentru &RQYHQĠLD de faĠă:
a i

“DXWRULWăĠL publice” înseamnă:
1 JXYHUQXOVDXDGPLQLVWUDĠia la nivel QDĠLRQDO, regional sau local;
2 organele legislative sau DXWRULWăĠLle judiciare în măsura în care acestea
execută IXQFĠLi administrative delegate de OHJLVODĠLa QDĠLRQDOă;
3 persoane fizice sau juridice în măsura în care acestea exercită o
autoritate administrativă.

ii La momentul VHPQăULL sau depunerii instrumentelor de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, orice parte are dreptul Vă informeze
Secretarul General al Consiliului Europei, printr-o GHFODUDĠLe, că GHILQLĠia
de "DXWRULWăĠL publice" mai include una sau mai multe entităĠi care XUPHD]ă:
1 organe legislative în ce priveúte alte DFWLYLWăĠL desfăúurate de FăWUH
acestea;
2 DXWRULWăĠL judiciare în ce priveúte alte DFWLYLWăĠL desfăúurate de FăWUH
acestea;
3 persoane fizice sau juridice în măsura în care aceVWHD H[HUFLWă IXQFĠLi
publice sau operează cu fonduri publice, în conformitate cu OHJLVODĠLa
QDĠLRQDOă.
b “documente oficiale” vQVHDPQă toate informaĠiile înregistrate în orice formă,
elaborate, recepĠionate sau deĠinute de FăWUHDXWRULWăĠLle publice.
Articolul 2 – Dreptul de acces la documentele oficiale
1 Orice parte va garanta dreptul RULFăUHL persoane, făUă a o discrimina sub vre-un
motiv, de a beneficia de acces la documentele oficiale GHĠLQXWe de DXWRULWăĠLle
publice, la solicitare.

2 Orice parte va lua PăVXULOH necesare pentru a ajusta sau modifica legile QDĠLRQDOe
în sensul implementării în viaĠă a prevederilor legate de accesul la documentele
oficiale, prevă]XWHGHDFHDVWă&RQYHQĠie.
3 Aceste PăVXUL vor fi luate cel târziu la momentul intrării în vigoare a &RQYHQĠLei
date în Ġara semnatară.
Articolul 3 – /LPLWăULle posibile privind accesul la documentele oficiale
1 Orice parte poate limita dreptul de acces la documente oficiale. Aceste OLPLWăUL
vor fi stipulate cu exactitate în OHJLVODĠLe, fiind necesare într-o societate
democratică, úLvor fi proporĠionale cu obiectivul de protejare a:
a securităĠii QDĠLRQDOe, apărării úLUHODĠLLlor LQWHUQDĠLRQDOH;
b VLJXUDQĠei publice;
c DFWLYLWăĠLlor de prevenire, investigare úLXUPărire a DFĠLXQLlor criminale;
d anchetei disciplinare;
e inspecĠiei, controlului úLsupravegherii de FăWUHDXWRULWăĠLle publice;
f intimităĠii úLaltor interese private legitime;
g intereselor comerciale úLaltor interese economice;
h politicilor economice, monetare úLde schimb valutar ale Statului;
i

egalităĠii 3ăUĠLlor în proceduri judiciare úLadministrării eficiente a MXVWLĠLei;

j

ecologiei;

k GHOLEHUăULlor în cadrul sau între DXWRULWăĠLle publice privind examinarea unui
caz.
La momentul VHPQăULL sau depozitării instrumentelor de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, Statele vizate pot informa Secretarul General al Consiliului
Europei, printr-o GHFODUDĠLH Fă procesul de comunicare cu Familia Regală, sau
CurWHDVDXFXùeful de Stat va fi inclus, de asemenea, în aceste OLPLWăUL.

2 Accesul la LQIRUPDĠLD ce se FRQĠLQH într-un document oficial poate fi refuzat, GDFă
divulgarea iQIRUPDĠLHi ar putea aduce daune oricăror dintre interesele PHQĠLRQDWe
în paragraful 1, vQVănu úL GDFăexistă un interes public prioritar în cazul dat.
3 3ăUĠLle pot aplica OLPLWăUL de timp, la expirarea cărora OLPLWăULle PHQĠLRQDWe în
paragraful 1 nu mai sunt valabile.
Articolul 4 – Solicitarea accesului la documentele oficiale
1 Solicitantul unui document oficial nu va fi obligat să-úL H[SXQă motivele pentru a
REĠLQHacces la documentul oficial.
2 3ăUĠLle pot permite VROLFLWDQĠLORU Vă UăPkQă DQRQLPL FX H[FHSĠia cazurilor când
divulgarea identităĠii este esenĠială pentru a procesa solicitarea.
3 FormalităĠile legate de solicitare nu vor depăúi cadrul care este esenĠial pentru
procesarea solicitării.
Articolul 5 – Procesarea solicitării accesului la documente oficiale
1 $XWRULWDWHD SXEOLFă va acorda asistenĠă solicitantului, în măsura posibilităĠilor
rezonabile, pentru a identifica documentul oficial solicitat.
2 Solicitarea accesului la un document oficial va fi WUDWDWăde FăWUHorice autoritate
SXEOLFă care GHĠLQH documentul. În cazul în care o autoritate SXEOLFă nu GHĠLQH
documentul oficial solicitat sau nu este DXWRUL]DWăVăproceseze cererea respectivă,
ea va GLUHFĠLRQD DFHDVWă solicitare sau solicitantul, atunci când este posibil, la
autoritatea SXEOLFă competentă.
3 Solicitările accesului la documente oficiale vor fi tratate în mod egal.
4 Solicitarea privind accesul la un document oficial va fi WUDWDWăcu promptitudine.
Decizia va fi luată, comunicată úLexecutată cât mai curând posibil sau în limite
rezonabile de termen de executare, care vor fi specificate din timp.
5 Solicitarea privind accesul la un document oficial poate fi refuzată:
i

dacă, în pofida suportului acordat de autoritatea SXEOLFă, solicitarea rămâne a
fi prea vagă pentru a permite identificarea documentului oficial;

ii dacă solicitarea este vădit LUDĠLRQDOă.

6 Autoritatea SXEOLFă care refuza accesul la un document oficial, în totalitate sau
pDUĠLDO, va oferi explicaĠii privind motivul refuzului. Solicitantul are dreptul de a
primi la solicitare o justificare în scris privind refuzul de la autoritatea SXEOLFă.
Articolul 6 – Formele de acces la documentele oficiale
1 Când este acordat accesul la un document oficial, solicitantul are dreptul de a
alege GDFăva examina originalul acestuia sau o copie a lui, sau va primi o copie a
documentului, în orice forma sau format disponibil, la alegere, cu excepĠia
cazului când alegerea este LUDĠLRQDOă.
2 Daca există OLPLWăUL la o parte din LQIRUPDĠLD din documentul oficial solicitat,
autoritatea SXEOLFă va acorda acces la partea UăPDVăa iQIRUPDĠLHi ce se FRQĠLQH în
documentul dat. Orice omisiune XUPHD]ă a fi LQGLFDWă clar. Cu toate acestea, GDFă
versiunea SDUĠLDOa a documentului induce în eroare sau pierde din sens sau
reprezintă o sarcină LUDĠLRQDOă evidentă pentru autoritatea pXEOLFă, accesul la
document poate fi refuzat.
3 Autoritatea SXEOLFă poate acorda acces la un document oficial prin referirea
solicitantului la surse alternative uúor accesibile.
Articolul 7 – Taxe pentru accesul la documentele oficiale
1 Examinarea documentelor oficiale în sediul instituĠiei XUPHD]ăDILJUDWXLWă. Acest
fapt, însă, nu interzice 3ăUĠLlor de a institui taxe pentru serviciile oferite în acest
sens de FăWUHorganele de arhivă úLmuzee.
2 O taxă poate fi LPSXVă solicitantului pentru eliberarea unei copii a documentului
oficial, care XUPHD]ă a fi rezonabilă úL Vă QX GHSăúHDVFă costul actual al
reproducerii úLHPLWHULLdocumentului. Grila de taxe XUPHD]ă a fi publicată.
Articolul 8 – Revizuirea procedurii
1 Solicitantul, cererea de acces la un document oficial D FăUXLD D IRVW UHVSLQVă, în
mod expres sau implicit, în totalitate sau SDUĠLDO, va avea dreptul la procedura de
revizuire într-o LQVWDQĠă GH MXGHFDWă sau în faĠa unui alt organ independent úL
imSDUĠLDO, stabilit de lege.
2 Solicitantul întotdeaXQDYDDYHDDFFHVODRSURFHGXUăRSHUDWLYă úLnecostisitoare,
FDUHLPSOLFă reexaminarea deciziei de FăWUHo autoritate SXEOLFă sau revizuirea în
conformitate cu paragraful 1.
Articolul 9 – 0ăVXUL complementare

3ăUĠLle vor informa publicul despre dreptul acestuia de acces la documente
oficiale úL cum acest drept poate fi exercitat. Ele vor întreprinde PăVXUL
FRUHVSXQ]ăWRDUH pentru a:
a educa DXWRULWăĠLle publice privind îndatoririle úL obligaĠiile lor în ce priveúte
realizarea acestui drept;
b RIHULLQIRUPDĠii în chestiuni sau DFWLYLWăĠL pentru care ele sunt responsabile;
c administra documentele eficient, astfel încât publicul Vă aibă acces
nestingherit la ele;
d aplica reguli clare úLprestabilite pentru păstrarea úLdistrugerea documentelor.
Articolul 10 – Documente făcute publice la iniĠLDWLYD DXWRULWăĠLlor publice
O autoritate SXEOLFă poate lua PăVXULOH QHFHVDUH GLQ LQLĠiativă proprie úL atunci
când este necesar, pentru a face publice documentele oficiale, pe care le deĠine, în
interesul promovării transparenĠei úLeficacităĠii administrării publice, úLpentru a
încuraja participarea publicului informat în chestiuni de interes general.
6HFĠLXQHDII
Articolul 11 – Grupul de 6SHFLDOLúWLprivind accesul la documente oficiale
1 Un Grup de 6SHFLDOLúWLprivind accesul la documentele oficiale se va întruni cel
puĠLQR GDWă pe an pentru a monitoriza implementarea acestei &RQYHQĠLi de FăWUH
3ăUĠL, în particular pentru a:
a SUHJăti rapoarte privinGSURSRUĠionalitatea PăVXULlor prevăzute de OHJLVODĠLe úL
realizate în practica de FăWUH 3ăUĠL, vQ VHQVXO LPSOHPHQWăULL SUHYHGHULORU
stipulate în DFHDVWă&RQYHQĠLe;
b i

exprima opinii pe orice subiect vizavi de realizarea &RQYHQĠLei;

ii face propuneri menite Vă faciliteze sau Vă vmbunătăĠească utilizarea úL
LPSOHPHQWDUHDHIHFWLYă a &RQYHQĠLei, inclusiv identificarea unor eventuale
probleme;
iii face schimb de informaĠii úLraporta despre evoluĠiile importante de ordin
legal, de politiFă úLla nivel tehnologic;

iv elabora propuneri pentru Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor, care ar putea fi
transpuse în amendamente la &RQYHQĠLe;
v formula opinii proprii privind orice propunere pentru modificarea
&RQYHQĠLei în conformitate cu Articolul 19.
2 Grupul de 6SHFLDOLúWLpoate solicita informaĠii úLopinii de la societatea civila.
3 Grupul de 6SHFLDOLúWL va fi compus din cel puĠin 10 úL cel mult 15 persoane.
Membrii grupului sunt aleúi de FăWUH Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor pentru o
perioadă de patru ani, cu posibilitatea SUHOXQJLULL PDQGDWXOXL R VLQJXUă GDWă,
dintr-o OLVWă de experĠi. FiecarH SDUWH SRDWH SURSXQH GRL H[SHUĠi, aleúL GLQWUH FHL
UHFXQRVFXĠi a fi persoane cu cel mai înalt QLYHO GH LQWHJULWDWH FRPSHWHQĠe în
domeniul accesului la documenteOH RILFLDOH &HO PXOW R SHUVRDQă HVWH VHOHFWDWă
GLQOLVWDSURSXVă de FăWUHfiecare Parte.
4 Membrii Grupului de 6SHFLDOLúWLvor acĠiona în FDSDFLWDWHDORULQGLYLGXDOă, vor fi
LQGHSHQGHQĠi úLimpDUĠLDOi în H[HUFLĠiul DWULEXĠLLORUORU úLnu vor primi ordine de la
guverne.
5 Procedura de alegere a PHPEULORU *UXSXOXL GH 6SHFLDOLútL YD IL GHWHUPLQDWă de
Comitetul de 0LQLúWUL GXSă consultarea cu 3ăUĠLle semnatare a &RQYHQĠLei úL
REĠLQHUHDFRQVLPĠăPkQWXOXLXQDQLPDODFHVWRUDpe parcursul unui an de la intrarea
în vigoare a &RQYHQĠLei. Grupul de 6SHFLDOLúti va adopta regulile proprii privind
procedurile.
Articolul 12 – Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor
1 Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor va fi compus de FăWUHun reprezentat de la fiecare
Parte.
2 Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor se va întruni pentru a:
a examina rapoartele, opiniile úLpURSXQHULOH*UXSXOXLGH6SHFLDOLúti;
b elabora propuneri úLrecomandări pentru 3ăUĠL;
c elabora propuneri privind modificarea acestei &RQYHQĠii în conformitate cu
Articolul 19;
d formula opinii proprii referitor la orice propunere privind amendarea
&RQYHQĠLei în conformitate cu Articolul 19.

3 Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor va fi convocat de FăWUH Secretarul General al
Consiliului Europei în decurs de un an de la intrarea în vigoare a &RQYHQĠLei, cu
scopul de a alege membrii Grupului de Specialiúti. El se va întruni ulterior o dată
în patru ani sau oricând o va cere majoritatea 3ăUĠLlor, Comitetul de 0LQLúWUL sau
Secretarul General al Consiliului Europei. Consiliul Consultativ va adopta
regulile proprii privind procedurile.
4 'XSă fiecare úedinĠă, Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor va emite un raport de
activitate FăWUHComitetul de 0LQLúWUL.
Articolul 13 – Secretariatul
Consiliul Consultativ al 3ăUĠLlor úLGrupul de 6SHFLDOLúWLvor fi ajutaĠi de FăWUHun
Secretariat al Consiliului Europei, în YHGHUHD H[HUFLWăULL DWULEXĠiilor stabilite în
6HFĠLXQHDdată.
Articolul 14 – Raportarea
1 Pe parcursul unui an GXSă intrarea în vigoare a &RQYHQĠLei într-o anumită Ġară,
cea din urmă va transmite Grupului de 6SHFLDOLúWL un raport ce FRQĠLQH toate
informaĠiile privind PăVXULle legislative úLGHDOWă natură, pe care statul respectiv
le-a adoptat pentru a implementa prevederile acestei &RQYHQĠLi.
2 Ulterior, fiecare parte va transmite Grupului de 6SHFLDOLúWL– în ajunul întrunirilor
Consiliului Consultativ – informaĠii actualizate, cum este PHQĠLRQDW în paragraful
1.
3 Fiecare parte va transmite Grupului de 6SHFLDOLúWLtoate informDĠiile solicitate de
acesta pentru a-úLH[HUFLWDDWULEXĠiile.
Articolul 15 – Publicarea
Rapoartele prezentate de FăWUH 3ăUĠL Grupului de Specialiúti, propunerile úL
opiniile Grupului de Specialiúti, úL rapoartele de activitate ale Consiliului
Consultativ al 3ăUĠLlor vor fi făcute publice.
6HFĠLXQHDIII
Articolul 16 – Semnarea úLintrarea în vigoare a &RQYHQĠLei
1 $FHDVWă&RQYHQĠLe este deschisăSHQWUXDILVHPQDWă de FăWUHorice stat membru al
Consiliului Europei.

2 $FHDVWă&RQYHQĠLe urmHD]ă a fi ratificatăDFFHSWDWăVDXDSUREDWă. Instrumentele
ratificăULL DFFHSWării sau aprobării vor fi SăVWUDWH GH FăWUH 6HFUHWDUXO General al
Consiliului Europei.
3 &RQYHQĠLD va intra în vigoare în prima zi a lunii ce XUPHD]ă GXSăH[SLUDUHDDWUHL
luQL GXSă data când zece state membre ale Consiliului Europei úi-au exprimat
acordul de a deveni parte a &RQYHQĠLei, în conformitate cu prevederile
paragrafului 2.
4 ÌQ FH SULYHúte statele semnatare care vúL vor exprima acordul de a adera la
&RQYHQĠLe ulterior, documentul respectiv va intra în vigoare în prima zi a lunii ce
XUPHD]ă GXSă H[SLUDUHD D WUHL OXQL GXSă GDWD FkQG DFHDVWă GRULQĠă a fost
H[SULPDWă, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.
Articolul 17 – Aderarea la &RQYHQĠLe
1 După intrarea în vigoare a &RQYHQĠLei, Comitetul de 0LQLúWUL al Consiliului
Europei – GXSă FRQVXOWări cu 3ăUĠLle semnatare a &RQYHQĠLei úL obĠinerea
acordului unanim al acestora – poate invita orice stat care nu este membru al
Consiliului Europei sau orice organizDĠie interQDĠLRQDOă Vă adere la DFHDVWă
&RQYHQĠLH'HFL]LDYDILOXDWă de majoritate, în conformitate cu Articolul 20.d al
Statutului Consiliului Europei úL prin vot unanim al reprezentaĠilor 3ăUĠLlor
prezente în Comitetul de 0LQLúWUL.
2 În ce priveúte statele sau RUJDQL]DĠLile LQWHUQDĠLRQDOH care aderă la &RQYHQĠLe în
conformitate cu paragraful 1 de mai sus, &RQYHQĠLD va intra în vigoare în prima zi
a lunii ce XUPHD]ă GXSăH[SLUDUHDDWUHLOXQLGXSă data depunerii instrumentelor
de accedere Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 18 – Aplicabilitatea teritorială
1 Orice stat, la momentul VHPQăULL sau depunerii instrumentelor de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, poate preciza teritoriul sau teritoriile unde
DFHDVWă&RQYHQĠie este aplicabiOă.
2 2ULFH VWDW SRDWH OD R GDWăXOWHULRDUă SULQ SUH]HQWDUHDXQHL GHFODUDĠii pe numele
Secretarului General al Consiliului Europei, Vă H[WLQGă aplicabilitatea acestei
&RQYHQĠLi asupra unui alt teritoriu specificat în GHFODUDĠLe, în cazul în care este
responsabil pentru acest teritoriu la nivel interQDĠLRQDOÌQprivinĠa unui astfel de
teritoriu, &RQYHQĠLD va intra în vigoare în prima zi a lunii ce XUPHD]ă GXSă
expirarea a trei luni GXSă data UHFHSĠLRQăULL 'HFODUDĠLHL respective de FăWUH
Secretarul General.

3 Orice GHFODUDĠLe prezentată în condiĠiile PHQĠLRQDWe în cele două paragrafe
precedente – cu referire la un teritoriu specificat în GHFODUDĠLe – poate fi retrasă
prin informarea RILFLDOă a Secretarului General. Faptul retragerii va intra în
vigoare în prima zi a lunii ce XUPHD]ă GXSă expirarea a trei luni GXSă data
UHFHSĠLRQăULLunei astfel de vQúWLLQĠări de FăWUHSecretarul General.
Articolul 19 – Amendamente la &RQYHQĠLe
1 Amendamentele la &RQYHQĠLD de faĠă pot fi propuse de FăWUHorice parte, de FăWUH
Comitetul de 0LQLúWUL al Consiliului Europei, Grupul de 6SHFLDOLúWLsau Consiliul
Consultativ.
2 Toate propunerile privind modificarea &RQYHQĠLei vor fi comunicate 3ăUĠLlor de
FăWUHSecretarul General al Consiliului Europei.
3 Toate amendamentele vor fi comunicate Consiliului Consultativ al 3ăUĠLlor, care
– GXSă consultarea cu Grupul de 6SHFLDOLúWL – va prezenta opiniile sale privind
amendamentele propuse Comitetului de 0LQLúWUL.
4 Comitetul de 0LQLúWUL va examina amendamentele propuse úL toate opiniile
Consiliului Consultativ al 3ăUĠLlor, GXSăcare ar putea aproba amendamentele.
5 Textul amendamentului aprobat de FăWUHComitetul de 0LQLúWULvQconformitate cu
paragraful 4 va fi înaintat 3ăUĠLlor pentru acceptare.
6 Toate amendamentele aprobate în conformitate cu paragraful 4 vor intra în
vigoare în prima zi a lunii ce XUPHD]ă GXSăo lună de la data când toate 3ăUĠLle au
inforPDW6HFUHWDUXO*HQHUDOFăPRGLILFările au fost acceptate de FăWUHele.
Articolul 20 – 'HFODUDĠLile
La momentul VHPQăULL sau prezentării instrumentelor de ratificare, acceptării,
aprobării sau aderăULL RULFH 3arte poate face una sau mai multe GHFODUDĠLi
prevăzute în Articolele 1.2, 3.1 úL18. $FHDVWăva prezenta eventualele PRGLILFăUL
la LQIRUPDĠLD UHVSHFWLYăSecretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 21 – 'HQXQĠDrea
1 Orice Parte poate GHQXQĠD, în orice moment, DFHDVWă&RQYHQĠLe, prin informarea
RILFLDOăa Secretarului General al Consiliului Europei.

2 'HQXQĠDrea intră în vigoare în prima zi ce XUPHD]ă expirării perioadei de úase
luni de la data când D IRVW UHFHSĠLRQDW DQXQĠul de GHQXQĠDre de FăWUH Secretarul
General.
Articolul 22 – 1RWLILFări
Secretarul General va notifica Ġările membre ale Consiliului Europei úLorice stat
sau RUJDQL]DĠLe interQDĠLRQDOa cDUHDDGHUDWVDXDIRVWLQYLWDWă Văadere la DFHDVWă
&RQYHQĠLe în SULYLQĠa următoarelor lucruri:
a semnătura;
b prezentarea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare, sau aderare;
c data LQWUării în vigoare a &RQYHQĠLei în conformitate cu Articolele 16 úL17;
d GHFODUDĠLile făcute în conformitate cu Articolele 1.2, 3.1 úL18;
e alte fapte, notificări sau comunicări privind DFHDVWă&RQYHQĠLe.
Ca mărturie a adoptării acestei ConvHQĠLi úLfiind în capacitatea autorizată, 3ăUĠLle
au semnat acest document.
&RQYHQĠLD a fost scrisă la Tromsø, 18 iunie 2009, în limbile engleză úLfranceză,
textele în ambele limbi fiind autentice în măVXUăHJDOă, într-un singur exemplar,
care va fi depozitat în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al
Consiliului Europei va transmite copiile autorizate fiecărui Stat membru al
Consiliului Europei úL RUJDQL]DĠLilor LQWHUQDĠLRQDOH invitate Vă adere la DFHDVWă
&RQYHQĠLe.

