
Convenţia nr. 13 1921 relativă la întrebuinţarea ceruzei în pictură1 
(Proiect de convenţie relativ la întrebuinţarea ceruzei în pictură") 
 
 
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 întrebuinţarea ceruzei în pictură, 
chestiunea cuprinsă la punctul 6 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 
 

1. Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta 
convenţie se obliga să interzică, sub rezerva derogărilor prevăzute în Articolul 2, 
întrebuinţarea ceruzei, sulfatului de plumb şi tuturor produselor care conţin aceşti 
pigmenţi, în lucrările de pictura interioară a clădirilor, cu excepţia gărilor de la căile 
ferate şi a stabilimentelor industriale în care întrebuinţarea ceruzei, sulfatului de 
plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi este declarată necesară 
de către autorităţile competente, după consultarea organizaţiilor patronale şi 
muncitoreşti.  

 
2. Rămâne, totuşi, autorizată întrebuinţarea pigmenţilor albi care conţin cel mult 2 % 

plumb, exprimat în plumb metal. 
 
Articolul 2 
 

1. Dispoziţiunile articolului 1 nu se vor aplica nici în pictura decorativă şi nici la 
lucrările de vopsire a firelor şi reliefurilor. 

 
2. Fiecare guvern va determina linia de demarcaţie între diferitele genuri de picturi şi 

va reglementa întrebuinţarea ceruzei, sulfatului de plumb şi a tuturor produselor 
care conţin aceşti pigmenţi, în vederea acestor lucrări, în conformitate cu 
dispoziţiile articolelor 5,6 şi 7 ale prezentei convenţii. 

 
 
                                                           
1 Legea votata de Adunarea Deputatilor la 11 martie 1925, iar de Senat la 21 martie 1925. Promulgata prin Decretul nr. 
1297/28 aprilie 1925, publicata in MO nr. 93/30 aprilie1925 



 
Articolul 3 
 

1. Este interzisă întrebuinţarea tinerilor mai mici de 18 mai şi a femeilor la lucrările de 
pictură industrială la care se face uz de ceruză, sulfat de plumb şi de toate 
produsele care conţin aceşti pigmenţi.  

 
2. Autorităţile competente au dreptul ca, după consultarea organizaţiilor patronale şi 

muncitoreşti, să permită ca ucenicii care învaţă pictura sa poată fi întrebuinţaţi 
pentru educaţia lor profesională la lucrările interzise în paragraful precedent. 

 
Articolul 4 
 
Interzicerile prevăzute la articolele 1 şi 3 vor intra în vigoare după 6 ani de la data 
închiderii sesiunii a 3-a a Conferinţei Internaţionale a Muncii. 
 
Articolul 5 
 
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie se 
obligă să reglementeze pe baza principilor care urmează, întrebuinţarea ceruzei, sulfatului 
de plumb şi a tuturor produsele care conţin aceşti pigmenţi, în lucrările pentru care 
această întrebuinţare nu este interzisă:  
 
I.  

a) Ceruza, sulfatul de plumb sau produsele care conţin aceşti pigmenţi nu pot fi 
manipulate in lucrările de pictură decât sub forma de pastă sau de preparat de 
pictura gata de întrebuinţare; 

b) se vor lua măsuri pentru înlăturarea pericolului provenind din aplicarea picturii prin 
pulverizare; 

c) se vor lua măsuri, ori de câte ori va f posibil, pentru a înlătura pericolul prafului 
provocat prin frecarea şi răzuirea pe uscat. 

 
II.  

a) se vor adopta dispoziţii pentru ca lucrătorii pictori sa-si poată lua toate nasurile de 
curăţenie necesare in timpul si la ieşirea din lucru;  

b) lucrătorii pictori vor purta haine de lucru în tot timpul lucrului;  
c) se vor lua măsuri speciale ca îmbrăcămintea nepurtată în timpul lucrului să fie 

ferită de a fi murdărită de materii întrebuinţate în pictură. 
 



III.  
a) Cauzele de saturnism şi cele presupuse de saturnism vor fi declarate şi verificate 

ulterior de către un medic ales de autoritatea competentă; 
b) Autoritatea competentă va putea cere un examen medical al lucrătorilor, când va 

crede necesar.  
 
 
IV.  
Se vor împărţi lucrătorilor pictori instrucţiuni relative la precauţiunile speciale de igienă în 
legătură cu profesiunea lor.   
 
Articolul 6 
 
Pentru a asigura respectarea reglementării prevăzute în articolele precedente, autoritatea 
competentă va lua toate măsurile ce va crede necesare, după ce va fi consultat 
organizaţiile patronale şi muncitoreşti interesate. 
 
Articolul 7 
 
Se vor întocmi statistici relative la saturnism printre lucrătorii pictori: 

a) pentru morbiditate, prin mijlocul declarării şi verificării tuturor cazurilor de 
saturnism; 

b) pentru mortalitate, după o metodă aprobată în fiecare ţară de către serviciul oficial 
de statistică.  

 
Articolul 8 
 
Ratificări: dispoziţie finală tip1. 
 
Articolul 9 
 
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  10 
 
Notificarea ratificărilor către Membri: dispoziţii finale tip.  
 



Articolul 11 
 
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până la 1 
ianuarie 1924. 
 
Articolul 12 
 
Aplicarea în teritoriile ne metropolitane1 conform articolului 35 al 
Constituţiei.  
 
Articolul  13 
 
Denunţarea: de văzut paragraful 1 al dispoziţiilor finale tip despre 
denunţare.  
 
Articolul 14 
 
Examinarea în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip.  
 
Articolul 15 
 
Textele având valoare: dispoziţie finală tip. 



 


