
Convenţia nr. 7/1920 privind vârsta minimă (munca maritimă) 
 
(proiect de Convenţie fixând vârsta minimă de admitere a copiilor în munca maritimă") 
 

Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea Naţiunilor,  

 

Convocata la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, 
la 15 iunie 1920,  
 

După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la „Condiţiile de aplicare faţă de 
marinari ale convenţiei întocmite la Washington, în noiembrie trecut, în scop de a interzice 
admiterea la lucru a copiilor mai mici de 14 ani”, chestiune formând punctul al treilea din 
ordinea de zi a sesiunii Conferinţei ţinute la Geneva, 

 
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub forma unui proiect de 
convenţie internaţională,  
 
adoptă proiectul de convenţie de mai jos, spre a fi ratificat de către Membrii Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii,  conform dispoziţiunilor Părţii relative la muncă a tratatului de la 
Versailles, din 28 iunie 1919, a Tratatului de la Saint-Germain, din 10 septembrie 1919, a 
Tratatului de la Neilly, din 27 noiembrie 1919 şi a Tratatului de la Marele Trianon, din 4 
iunie 1920:  
 
Articolul 1 
 
Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul „vas" cuprinde în înţelesul lui toate 
vapoarele, vasele sau bastimentele, oricare ar fi ele, de proprietate publică sau particulară, 
care efectuează o navigaţie maritimă, excluzându-se vasele de război. 
 
Articolul 2 
 
Copiii mai mici de 14 ani nu pot fi întrebuinţaţi la muncă pe bordul vaselor, afară doar de 
acele vase unde nu sunt întrebuinţaţi decât singuri membrii ai aceleiaşi familii. 
 



Articolul 3 
 
Dispoziţiile articolului 2 nu se vor aplica la munca copiilor de pe vasele şcoala cu condiţia ca 
aceasta munca sa fie aprobata si supravegheata de autoritatea publica. 
 
Articolul 4 
 
In acest scop de a se putea controla aplicarea dispoziţiunilor din prezenta convenţie, orice căpitan 
sau patron va trebui sa tina registru de înscriere sau un rol al echipajului, menţionând toate 
persoanele mai mici de 16 ai întrebuinţate pe bord, cu arătarea datei lor de naştere.  
 
Articolul 5 
 
Aplicarea în teritoriile nemetropolitane1. 
 
Articolul 6 
 
Ratificări: dispoziţie finală tip2. 
 
Articolul 7 şi 8 
 
Intrare 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 
 
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până la 1 iulie 1922. 
 
Articolul 10 
 
Denunţare: de văzut paragraful 1 al dispoziţiei finale tip2. 
 
Articolul 11 
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip1. 
 
Articolul 12 
Texte având valoare: dispoziţie finală tip1. 
 


