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HG 568/21 septembrie 1992
HOTĂRÂRE NUMĂR: 568 din 21/09/92 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul
României şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări referitor la statutul juridic, privilegiile
şi imunităţile acestei organizaţii în România.
EMITENT: GUVERN
Apărut în Monitorul Oficial nr. 251 din 08/10/92

Guvernul României hotărăşte:
ARTICOL UNIC
Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări
referitor la statutul juridic, privilegiile şi imunităţile acestei organizaţii în România, semnat
la Bucureşti la 15 iulie 1992.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase

ACORD
între
Guvernul României
şi
Organizaţia Internaţională pentru Migrări
referitor la statutul juridic, privilegiile şi imunităţile
acestei organizaţii în România

Guvernul României, pe de o parte, şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări (I.O.M.), pe
de altă parte, având în vedere că art. 27 al Statutului I.O.M conferă organizaţiei
personalitate juridică şi calitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor şi
îndeplinirea obiectivului său şi I.O.M. şi personalul său trebuie să se bucure de privilegiile
şi imunităţile prevăzute la art. 28 al statutului, considerând că obiectivul şi funcţiile I.O.M.,
ca şi activităţile îndeplinite de organizaţie şi personalul său, justifică să li se acorde în
România privilegii şi imunităţi identice în conţinut cu cele acordate instituţiilor specializate
ale Naţiunilor Unite şi personalului acestora, au convenit asupra următoarelor:
ART. 1
I.O.M. se va bucura în România de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca acelea conferite
instituţiilor specializate ale Naţiunilor Unite în virtutea Convenţiei asupra privilegiilor şi
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imunităţilor din 21 noiembrie 1947, cât şi a legilor şi reglementărilor române, pertinente în
acest domeniu.
ART. 2
Reprezentanţii statelor membre ale I.O.M. se vor bucura în România de aceleaşi privilegii
şi imunităţi ca acelea conferite reprezentanţilor statelor membre ale unei instituţii
specializate a Naţiunilor Unite, în virtutea Convenţiei asupra privilegiilor şi imunităţilor din
21 noiembrie 1947 şi a legilor şi reglementărilor române pertinente în acest domeniu.
ART. 3
1. Directorul general şi directorul general adjunct al I.O.M., pe de o parte, şi membrii
personalului I.O.M., pe de altă parte, se vor bucura în Romania de aceleasi privilegii şi
imunităţi ca acelea conferite conducătorilor executivi şi, respectiv, personalului instituţiilor
specializate ale Naţiunilor Unite, în virtutea Convenţiei asupra privilegiilor şi imunităţilor din
21 noiembrie 1947 şi a legilor şi reglementărilor române pertinente în acest domeniu.
2. Membrii personalului posedând cetăţenie română sau care au reşedinţa permanentă în
România vor avea imunitate de jurisdicţie în privinţa afirmaţiilor verbale sau scrise şi a
tuturor acţiunilor îndeplinite de aceştia în calitate oficială.
ART. 4
În legătură cu privilegiile, imunităţile şi facilităţile menţionate la art. 2 şi 3, I.O.M. va
coopera permanent cu autorităţile de resort din România, pentru a facilita înfăptuirea
întocmai a justiţiei, pentru a obţine respectarea reglementărilor privind ordinea publică şi a
asigura că membrii personalului său să nu se amestece în treburile interne ale României şi
pentru a preveni orice abuz.
ART. 5
1. I.O.M. va aplica în România, în cooperare sau cu asistenţa autorităţilor guvernamentale
interesate, a instituţiilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale, un program de
informare referitor la migrări, care va oferi informaţii asupra procedurilor legale de
emigrare şi admitere şi în legătură cu condiţiile de viaţă în diverse ţări de imigrare, ca şi
asupra problemelor legate de emigrarea ilegală.
2. I.O.M. va stabili, de asemenea, la cererea sau cu consimţământul Guvernului României
şi sub rezerva disponibilităţii fondurilor, şi alte programe legate de migrare, cum ar fi
emigrarea naţionalilor şi a străinilor, reintegrarea naţionalilor returnaţi, repatrierea cadrelor
calificate, folosirea experţilor în programe de asistenţă pentru ţările în curs de dezvoltare,
migrarea selectivă şi servicii consultative.
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ART. 6
Pentru îndeplinirea programelor şi activităţilor în România, I.O.M. este autorizat de
Guvernul României să deschidă un oficiu la Bucureşti şi să numească personal
internaţional şi local adecvat.
ART. 7
1. Acest acord va intra în vigoare la data comunicării de către Guvernul României a
îndeplinirii procedurilor interne necesare.
2. Acest acord poate fi revizuit la cererea fiecărei părţi. Dacă negocierile nu se
materializează într-o înţelegere în timp de 6 luni, acest acord poate fi denunţat de fiecare
parte, printr-un preaviz de un an.
Drept care reprezentanţii subsemnaţi, împuterniciţi în acest scop, au semnat acest acord.

Încheiat la Bucureşti la 15 iulie 1992, în două exemplare, fiecare în limba engleză şi limba
română, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru Pentru Guvernul României,
Constantin Ene
Pentru Organizaţia Internaţională pentru Migrări,
James N. Purcell
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