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Seria tratate europene - nr. 120 

                                                           
∗ România a ratificat Conven�ia european� privind violen�a �i ie�irile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifest�rilor sportive, 
În special la meciurile de fotbal prin Legea nr. 53 din 2 martie 1998, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 
10 martie 1998. 



 

Statele membre ale Consiliului Europei �i celelalte state participante la Conven�ia cultural� european�, 
semnatare ale prezentei Conven�ii, 

Considerând c� obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strâns� leg�tur� între membrii 
s�i, preocupate de violen�a �i de ie�irile necontrolate ale spectatorilor în timpul manifest�rilor sportive, în 
special cu ocazia meciurilor de fotbal, �i de consecin�ele care decurg din aceasta, 

Con�tiente de faptul c� aceast� problem� amenin�� principiile consacrate prin Hot�rârea (76) 41 a 
Comitetului Mini�trilor al Consiliului Europei, cunoscut� drept ”Carta european� a sportului pentru to�i”, 

Subliniind importanta contribu�ie adus� de sport, în general, la buna în�elegere interna�ional� �i, în 
special, datorit� frecven�ei lor, de meciurile de fotbal organizate între echipele na�ionale �i locale ale statelor 
europene, 

Considerând c� atât autorit��ile publice, cât �i organiza�iile sportive independente au responsabilit��i 
distincte �i totu�i complementare în lupta împotriva violen�ei �i manifest�rilor nesportive ale spectatorilor, 

�inând seama �i de faptul c� �i organiza�iile sportive au responsabilit��i în ceea ce prive�te 
securitatea �i, ca atare, ele trebuie s� asigure buna desf��urare a manifest�rilor pe care le organizeaz�; 
considerând, de asemenea, c�, în vederea realiz�rii acestui scop, aceste autorit��i �i organiza�ii trebuie s�-�i 
uneasc� eforturile la toate nivelurile corespunz�toare, 

Considerând c� violen�a reprezint� un fenomen social actual, de mare amploare, ale c�rui origini sunt, 
în esen��, str�ine de sport �i c� sportul este adesea terenul unor explozii de violen��,  

Hot�râte s� coopereze �i s� întreprind� ac�iuni comune în scopul prevenirii �i st�pânirii violen�ei �i 
impulsivit��ii spectatorilor cu ocazia manifest�rilor sportive, 

Au convenit cele ce urmeaz�: 
 

Articolul 1 
Scopul Conven�iei 

1.  În vederea prevenirii �i st�pânirii violen�ei �i ie�irilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor 
de fotbal, P�r�ile se angajeaz� ca, în limitele prevederilor lor constitu�ionale respective, s� ia toate m�surile 
necesare pentru a da curs dispozi�iilor prezentei Conven�ii. 

2.  P�r�ile extind aplicarea dispozi�iilor prezentei Conven�ii �i asupra altor sporturi �i manifest�ri sportive, 
susceptibile s� genereze violen�e sau ie�iri necontrolate din partea spectatorilor, luând în considerare 
exigen�ele specifice ridicate de aceste manifest�ri. 

 
Articolul 2 

Coordonarea pe plan intern 

P�r�ile vor coordona politica �i ac�iunile întreprinse de ministerele lor �i de alte organisme publice 
împotriva violen�ei �i ie�irilor necontrolate ale spectatorilor, prin stabilirea, atunci când este cazul, a unor 
organe coordonatoare. 
 



 

Articolul 3 
M�suri 

1.  P�r�ile se angajeaz� s� asigure elaborarea �i aplicarea m�surilor destinate s� previn� �i s� controleze 
violen�a �i ie�irile impulsive ale spectatorilor, în special: 

a) asigurându-se c� au fost mobilizate suficiente servicii de ordine pentru a face fa�� manifest�rilor de 
violen�� �i ie�irilor necontrolate atât pe stadioane, cât �i în imediata lor apropiere, precum �i de-a lungul 
arterelor de circula�ie folosite de spectatori; 

b) facilitând o strâns� cooperare �i un schimb de informa�ii adecvat între for�ele de poli�ie din diferite 
localit��i interesate sau care pot fi interesate; 

c) aplicând sau, la nevoie, adoptând o legisla�ie care s� prevad� c� persoanele recunoscute drept 
vinovate de acte de violen�� sau de ie�ire impulsiv� trebuie s� suporte pedepse sau, dac� este cazul, m�suri 
administrative corespunz�toare. 

2.  P�r�ile se angajeaz� s� încurajeze organizarea responsabil� �i buna comportare a cluburilor de 
suporteri, precum �i numirea în cadrul lor a unor agen�i îns�rcina�i s� faciliteze controlul �i informarea 
spectatorilor cu ocazia meciurilor �i s� înso�easc� grupurile de suporteri care se deplaseaz� la meciuri jucate 
peste hotare. 

3.  În m�sura în care este posibil, în colaborarea cu cluburile �i agen�iile de voiaj, P�r�ile sus�in �i 
coordoneaz� deplasarea organizat� de la locul de origine a suporterilor, în scopul împiedic�rii deplas�rii la 
meciuri a persoanelor considerate turbulente. 

4.  În cazul în care exploziile de violen�� �i ie�irile necontrolate ale spectatorilor sunt previzibile, P�r�ile 
vor avea grij�, dac� este necesar, prin introducerea unei legisla�ii adecvate con�inând sanc�iuni sau alte 
m�suri potrivite, ca organiza�iile sportive, precum �i, dac� este cazul, proprietarii stadioanelor �i autorit��ile 
publice, în baza competen�elor stabilite de legisla�ia intern�, s� dea dispozi�ii concrete în vecin�tatea 
stadioanelor �i în interiorul lor, cu scopul de a preveni sau de a st�pâni aceast� violen�� sau aceste 
manifest�ri necontrolate, �i în special: 

a) s� procedeze astfel încât proiectarea �i structura stadioanelor s� garanteze securitatea 
spectatorilor, s� nu favorizeze violen�a în rândurile acestora, s� permit� un control eficient al mul�imii, s� fie 
prev�zute cu bariere sau împrejmuiri adecvate �i s� permit� interven�ia serviciilor de prim ajutor �i a for�elor de 
ordine; 

b) s� separe cu eficien�� grupurile de suporteri rivali, rezervând tribune speciale grupurilor de suporteri 
vizitatori, atunci când intrarea acestora este permis�; 

c) s� asigure aceast� separare prin controlul riguros al vânz�rii biletelor �i prin luarea unor m�suri 
preventive speciale înaintea începerii meciului; 

d) s� fie excluse de pe stadioane �i de la meciuri sau, în m�sura în care juridic este posibil, s� fie 
interzis accesul în cadrul acestora al tuturor persoanelor cunoscute ca turbulente sau poten�ial turbulente, 
precum �i al tuturor persoanelor aflate sub influen�a alcoolului sau a drogurilor; 

e) s� doteze stadioanele cu un sistem eficient de comunicare cu publicul, avându-se grij� ca acest 
sistem s� fie bine folosit; s� difuzeze programe ale meciurilor, prospecte, astfel încât spectatorii s� fie invita�i 
s� respecte ordinea �i s� aib� o comportare corect�; 

f) s� interzic� introducerea b�uturilor alcoolice pe stadioane, s� restrâng� �i, eventual, s� interzic� 
orice distribuire a b�uturilor alcoolizate în incinta stadioanelor �i s� se asigure c� toate b�uturile disponibile 
sunt îmbuteliate în recipiente nepericuloase; 

g) s� asigure controale având ca scop împiedicarea spectatorilor de a introduce în incinta stadioanelor 
obiecte care pot conduce la producerea actelor de violen�� (focuri de artificii sau alte obiecte similare); 



 

h) s� se asigure c�, înaintea meciurilor, agen�ii de leg�tur� colaboreaz� cu autorit��ile interesate în 
ceea ce prive�te dispozi�iile care trebuie adoptate în vederea controlului asupra mul�imii, astfel încât, printr-o 
ac�iune organizat� în comun, s� fie aplicate regulamentele corespunz�toare. 

5.  Con�tiente fiind de importan�a mijloacelor de comunicare în mas�, P�r�ile vor lua m�suri în timpul 
manifest�rilor sportive, promovând idealul sportiv prin campanii educative �i prin alte mijloace, sus�inând 
no�iunea de fair play, în special în rândul tinerilor, tocmai pentru a favoriza respectul mutual atât în rândul 
spectatorilor, cât �i în rândul sportivilor �i pentru a încuraja o participare mai activ� în sport. 
 

Articolul 4 
Cooperarea interna�ional� 

1.  P�r�ile vor coopera strâns în ceea ce prive�te problematica Conven�iei �i vor încuraja o cooperare 
similar� între autorit��ile sportive na�ionale interesate, atunci când aceasta este una corespunz�toare. 

2.  Înaintea meciurilor sau turneelor interna�ionale dintre cluburi sau echipe reprezentative, P�r�ile 
interesate î�i invit� autorit��ile competente, în special organiza�iile sportive, s� identifice meciurile cu ocazia 
c�rora s-ar putea produce acte de violen�� sau ar putea avea loc ie�iri necontrolate din partea spectatorilor. 
Dac� se identific� un asemenea tip de meci, autorit��ile competente ale ��rii gazd� iau m�surile necesare în 
vederea unei organiz�ri comune. Aceast� organizare comun� se va ini�ia imediat ce este posibil, ea trebuind 
s� aib� loc cu cel pu�in dou� s�pt�mâni înainte de data meciului, incluzând dispozi�iile, m�surile preventive 
care trebuie luate înaintea, în timpul �i dup� meciul respectiv �i, dac� este cazul, m�suri complementare celor 
prev�zute de prezenta Conven�ie. 

 
Articolul 5 

Identificarea �i tratamentul la care sunt supu�i contravenien�ii 

1.  Respectând procedurile legale existente �i izvorâte din principiul independen�ei autorit��ii 
judec�tore�ti, P�r�ile au grij� s� se asigure c� spectatorii care comit acte de violen�� sau alte acte 
condamnabile sunt identifica�i �i sanc�iona�i conform legii. 

2.  Dac� este nevoie, îndeosebi în cazul spectatorilor vizitatori, în conformitate cu acordurile 
interna�ionale în vigoare, P�r�ile se preocup�: 

a) s� transmit� procedurile intentate persoanelor arestate ca urmare a unor acte de violen�� sau a 
altor acte condamnabile, comise cu ocazia manifest�rilor sportive, în �ara de re�edin�� a acestor persoane; 

b) s� cear� extr�darea persoanelor b�nuite de acte de violen�� sau de alte acte condamnabile, 
comise cu ocazia manifest�rilor sportive; 

c) s� transfere persoanele care se fac vinovate de violen�� sau de alte acte condamnabile, cu ocazia 
manifest�rilor sportive, în �ara indicat� pentru executarea pedepsei. 

 



 

Articolul 6 
M�suri suplimentare 

1.  P�r�ile se angajeaz� s� coopereze strâns cu propriile organiza�ii sportive na�ionale �i cu cluburile 
competente �i, eventual, cu proprietarii stadioanelor, în ceea ce prive�te dispozi�iile legate de planificarea �i 
executarea unor modific�ri în structura material� a stadioanelor sau de alte schimb�ri necesare, inclusiv 
intrarea �i ie�irea de pe stadioane, în scopul amelior�rii securit��ii �i al prevenirii violen�ei. 

2.  Pe cât posibil, P�r�ile se angajeaz� s� promoveze un sistem de stabilire a unor criterii de alegere a 
stadioanelor, care s� �in� seama de securitatea spectatorilor �i de prevenirea violen�ei în rândurile acestora, în 
special atunci când sunt avute în vedere stadioane destinate meciurilor ce atrag un num�r mare de spectatori. 

3.  P�r�ile se angajeaz� s�-�i încurajeze organiza�iile sportive na�ionale în revizuirea permanent� a 
regulamentelor lor, cu scopul de a �ine sub control factorii ce pot genera explozii de violen�� din partea 
sportivilor sau a spectatorilor. 
 

Articolul 7 
Comunicarea informa�iilor 

Fiecare Parte transmite Secretarului general al Consiliului Europei, într-una dintre limbile oficiale ale 
Consiliului Europei, toate informa�iile necesare privind legisla�ia �i celelalte m�suri pe care aceasta le-a luat 
pentru a se conforma dispozi�iilor prezentei Conven�ii, indiferent dac� aceste m�suri privesc fotbalul sau alte 
sporturi. 

 
Articolul 8 

Comitetul permanent 

1.  În conformitate cu scopurile prezentei Conven�ii, s-a constituit un Comitet permanent. 

2.  În cadrul Comitetului permanent fiecare Parte poate fi reprezentat� printr-unul sau mai mul�i delega�i. 
Fiecare Parte are dreptul la un vot. 

3.  Orice stat membru al Consiliului Europei sau Parte a Conven�iei culturale europene, care nu este 
Parte în prezenta Conven�ie, poate fi reprezentat în Comitet de c�tre un observator. 

4.  În unanimitate, Comitetul permanent poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu 
este Parte în Conven�ie, �i orice organiza�ie sportiv� interesat� s�-�i trimit� un observator la una sau mai 
multe dintre �edin�ele sale. 

5.  Comitetul permanent este convocat de Secretarul general al Consiliului Europei. Prima �edin�� a 
acestuia se va �ine în termen de un an, cu începere de la data intr�rii în vigoare a conven�iei. În continuare, 
Comitetul permanent se reune�te cel pu�in o dat� pe an. În plus, Comitetul permanent se reune�te ori de câte 
ori majoritatea P�r�ilor cere acest lucru. 

6.  Majoritatea P�r�ilor constituie forumul necesar în vederea reunirii Comitetului permanent. 

7.  Sub rezerva dispozi�iilor prezentei Conven�ii, Comitetul permanent î�i stabile�te regulamentul interior 
�i îl adopt� prin consens. 
 



 

Articolul 9 

1.  Comitetul permanent este îns�rcinat s� urm�reasc� aplicarea prezentei Conven�ii. În mod special 
acesta poate: 

a) s� revad� permanent dispozi�iile prezentei Conven�ii �i s� analizeze modific�rile care ar putea fi 
necesare; 

b) s� angajeze consulta�ii cu organiza�iile sportive interesate; 

c) s� fac� recomand�ri P�r�ilor privind m�surile ce trebuie luate pentru aplicarea prezentei Conven�ii; 

d) s� indice m�surile convenabile pentru a asigura informarea publicului cu privire la lucr�rile 
întreprinse în cadrul prezentei Conven�ii; 

e) s� adreseze Comitetului Mini�trilor recomand�rile referitoare la invitarea statelor nemembre ale 
Consiliului Europei de a adera la prezenta Conven�ie; 

f) s� formuleze orice propunere vizând cre�terea eficien�ei prezentei Conven�ii. 

2.  În vederea îndeplinirii misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie ini�iativ�, s� prevad� 
reuniuni ale grupelor de exper�i. 

 
Articolul 10 

În urma fiec�reia dintre întâlnirile sale, Comitetul permanent transmite Comitetului Mini�trilor al 
Consiliului Europei un raport asupra lucr�rilor �i func�ion�rii Conven�iei. 

 
Articolul 11 

Amendamente 

1.  Amendamentele prezentei Conven�ii pot fi propuse de c�tre o Parte, de Comitetul Mini�trilor al 
Consiliului Europei sau de Comitetul permanent. 

2.  Orice propunere de amendament este comunicat� de c�tre Secretarul general al Consiliului Europei 
celorlalte state p�r�i ale Conven�iei culturale europene �i oric�rui stat membru al Consiliului Europei, care a 
aderat sau care a fost invitat s� adere la prezenta Conven�ie, în conformitate cu dispozi�iile art. 14. 

3.  Orice amendament propus de o Parte sau de Comitetul Mini�trilor este comunicat Comitetului 
permanent, cu cel pu�in dou� luni înaintea �edin�ei la care respectivul amendament trebuie s� fie studiat. 
Comitetul permanent supune Comitetului Mini�trilor p�rerea sa privind amendamentul propus, dac� este 
cazul, dup� consultarea prealabil� a organiza�iilor sportive competente. 

4.  Comitetul Mini�trilor studiaz� amendamentul propus, precum �i orice opinie avansat� de Comitetul 
permanent �i poate adopta amendamentul. 

5.  Textul oric�rui amendament adoptat de Comitetul Mini�trilor în conformitate cu paragraful 4 al 
prezentului articol este transmis spre acceptare P�r�ilor. 

6.  Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol intr� în vigoare în 
prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de o lun� de la data la care toate P�r�ile l-au informat pe 
Secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea numitului amendament. 
 



 

Clauze finale 

Articolul 12 

1.  Prezenta Conven�ie poate fi semnat� de statele membre ale Consiliului Europei �i de alte state p�r�i la 
Conven�ia cultural� european�, care î�i pot exprima consim��mântul de a deveni P�r�i prin: 

a) semn�tur� f�r� rezerv� de ratificare, acceptare sau aprobare; 

b) semn�tur� sub rezerv� de ratificare, acceptare sau aprobare, urmat� de ratificare, acceptare sau 
aprobare. 

2.  Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lâng� Secretarul general al 
Consiliului Europei. 
 

Articolul 13 

1. Conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de o lun� de la data la 
care trei state membre ale Consiliului Europei î�i vor fi exprimat consim��mântul de a deveni P�r�i la 
Conven�ie, în conformitate cu art. 12. 

2.  Pentru orice stat semnatar, care î�i va exprima ulterior consim��mântul de a face parte din Conven�ie, 
aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de o lun� de la data semn�rii sau 
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare. 
 

Articolul 14  

1.  Dup� intrarea în vigoare a prezentei Conven�ii, Comitetul Mini�trilor al Consiliului Europei, în urma 
consult�rii P�r�ilor, va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s� adere la Conven�ie, printr-o 
hot�râre luat� de majoritatea prev�zut� la art. 20 d) al Statutului Consiliului Europei �i cu unanimitatea 
reprezentan�ilor statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Mini�trilor. 

2.  Pentru orice stat care ader�, Conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui 
termen de o lun� de la data depunerii instrumentului de aderare pe lâng� Secretarul general al Consiliului 
Europei. 
 

Articolul 15 

1.  Orice stat poate, în momentul semn�rii sau depunerii instrumentului s�u de ratificare, de acceptare 
sau de aderare, s� desemneze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta Conven�ie. 

2.  Orice Parte poate, printr-o declara�ie adresat� Secretarului general al Consiliului Europei, s� extind� 
ulterior aplicarea prezentei Conven�ii asupra oric�rui alt teritoriu desemnat în declara�ie. În ceea ce prive�te 
acest teritoriu, Conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de o lun� de la 
data primirii numitei declara�ii de c�tre Secretarul general. 

3.  Orice declara�ie formulat� în baza celor dou� paragrafe precedente va putea fi retras�, în ceea ce 
prive�te orice teritoriu desemnat în aceast� declara�ie, prin notificare adresat� Secretarului general al 
Consiliului Europei. Retractarea va deveni efectiv� în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de 6 luni 
de la data primirii notific�rii de c�tre Secretarul general. 

 



 

Articolul 16 

1.  Orice Parte poate, în orice moment, s� denun�e prezenta Conven�ie cu în�tiin�area Secretarului 
general al Consiliului Europei. 

2.  Denun�area devine efectiv� în prima zi a lunii urm�toare expir�rii unui termen de 6 luni de la data 
primirii în�tiin��rii de c�tre Secretarul general al Consiliului Europei. 

 
Articolul 17 

Secretarul general al Consiliului Europei aduce la cuno�tin�� statelor membre ale Consiliului Europei, 
celorlalte state p�r�i ale Conven�iei culturale europene �i oric�rui stat care a aderat la prezenta Conven�ie: 

a) orice semn�tur�, în conformitate cu art. 12; 

b) depunerea oric�rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în conformitate cu art. 
12 sau 14; 

c) orice dat� de intrare în vigoare a prezentei Conven�ii, în conformitate cu art. 13 �i 14; 

d) orice informa�ie transmis� în baza dispozi�iilor art. 7; 

e) orice raport stabilit în baza dispozi�iilor art. 10; 

f) orice propunere de amendament �i orice amendament adoptat în conformitate cu art. 11 �i data la 
care acest amendament intr� în vigoare; 

g) orice declara�ie formulat� în baza dispozi�iilor art. 15; 

h) orice notificare adresat� în baza dispozi�iilor art. 16 �i data la care denun�area devine efectiv�. 
 
Drept pentru care, subsemna�ii, împuternici�i corespunz�tor în acest scop, au semnat prezenta 

Conven�ie. 
 
Încheiat� la Strasbourg, la 19 august 1985, în limbile francez� �i englez�, ambele texte fiind egal 

autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al 
Consiliului Europei va comunica copii certificate conform fiec�rui stat membru al Consiliului Europei, fiec�rui 
stat parte la Conven�ia cultural� european�, precum �i oric�rui stat invitat s� adere la prezenta Conven�ie. 


