
Convenţia nr. 15/1921 privind vârsta minimă de admitere a tinerilor la muncă în calitate de 
cărbunari şi fochişti1 
 
(Proiect de convenţie, vârsta minimă de admitere a tinerilor la muncă în calitate de cărbunari şi 
fochişti *) 
 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea Naţiunilor, 
 
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi 
întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sa sesiune,  
 
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la interzicerea întrebuinţării oricărei persoane 
mai mici de 18 ani la munca de cărbunar şi fochist, chestiunea cuprinsă la punctul 8 al ordinii de zi 
a sesiunii, şi  
 
După ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie internaţională, 
 
Adoptă următorul proiect de convenţie care trebuie să fi ratificat de Membrii Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a XIII-a a tratatului de la Versailles şi ale Părţilor 
corespunzătoare din celelalte Tratate de pace:  
 
Articolul 1 
 
Pentru aplicarea prezentei convenţii, prin termenul „vas plutitor" trebuie să se înţeleagă toate 
vapoarele, corăbiile sau bastimentele, de orice fel, proprietate publică sau particulară, care plutesc 
pe mare, afară de vapoarele de război. 
 
Articolul 2 
 
Tinerii mai mici de 18 ani nu pot fi întrebuinţaţi la muncă pe bordul vaselor plutitoare în calitate de 
cărbunari sau fochişti.  
 
Articolul 3 
 
Dispoziţiile articolului 2 nu se aplică: 
 

a) la munca tinerilor pe vapoare-şcoală, cu condiţia ca această muncă sa fie aprobată şi 
supravegheată de autoritatea publică; la munca pe vasele plutitoare al căror mijloc principal 
de propulsare este altul decât  vaporii;  

b) la munca tinerilor de 16 ani, cel puţin, a căror aptitudine fizică a fost recunoscută printr-un 
examen medical şi care vor fi întrebuinţaţi pe vasele care navighează numai pe coastele 
Indiei sau pe coastele Japoniei, sub rezerva vaselor care vor interveni după consultarea 
organizaţiilor celor mai reprezentative ale întreprinzătorilor şi lucrătorilor din aceste ţări. 

 
Articolul 4 
 
În cazul în care va fi nevoie de a angaja un fochist sau un cărbunar într-un port în care n-ar fi 
posibil să se găsească lucrări de această categorie, având cel puţin 18 ani, locul va putea fi ocupat 
cu tineri mai mici de 18 ani şi mai mari de 16 ani, dar, în acest caz, vor trebui angajaţi 2 tineri în 
locul fochistului sau cărbunarului.  
                                                           
1 Legea votata de Adunarea Deputatilor la 9 mai 1923, iar de Senat la 11 mai 1923. Promulgata prin Decretul nr. 2511/26 mai 1921, 
publicata in MO nr. 46/2 iunie 1923 



 
Articolul 5 
 
Pentru a permite controlul aplicării dispoziţiilor din prezenta convenţie, orice căpitan sau patron va 
trebui să ţină un registru de înscriere sau o listă de echipaj care să menţioneze toate persoanele 
mai mici de 18 ani întrebuinţate pe bord, cu indicaţia datei naşterii lor.  
 
Articolul 6 
 
Contractele de angajament în echipaj vor conţine un rezumat al dispoziţiilor prezentei convenţii. 
 
Articolul 7 
 
Ratificări: dispoziţie finală tip1. 
 
Articolul 8 
 
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări. În continuare, intrarea în vigoare 
pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor. 
 
Articolul 9 
 
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţii finale tip.  
 
Articolul 10 
 
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până la 1 ianuarie 1924. 
 
Articolul 11 
 
Aplicarea în teritoriile nemetropolitane1 conform articolului 35 al Constituţiei.  
 
Articolul  12 
 
Denunţarea: de văzut paragraful 1 al dispoziţiilor finale tip.  
 
Articolul 13 
 
Examinarea în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip.  
 
Articolul 14 
 
Textele având valoare: dispoziţie finală tip. 
 
 


