Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii1
(Proiect de convenţie privitor la întrebuinţarea femeilor înainte şi după facere*)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea
Naţiunilor,
Convocată la Washington de către guvernul Statelor Unite ale Americii, la 29 Octombrie
1919,
După ce a decis să adopte diferite propuneri relative la „întrebuinţarea femeilor înainte şi
după facere (cuprinzându-se şi chestiunea indemnităţii de maternitate)", chestiune
cuprinsă la punctul trei din ordinea de zi a sesiunii Conferinţei ţinute la Washington, şi
După ce a hotărât ca aceste propuneri să fie redactate sub formă de proiect de convenţie
internaţională,
adoptă proiectul de convenţie, ce urmează a fi ratificat de Membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiunilor din Partea relativă la muncă a Tratatului de
la Versailles, din28 Iunie 1919, şi a Tratatului de la Saint-Germain, din 10 Septembrie
1919.
Articolul 1
1. Pentru aplicarea prezentei convenţii vor îi considerate, în special, ca „stabilimente
industriale":
a) Minele, carierele şi industriile extractive de orice natură;
b) Industriile în care produsele sunt manufacturate, modificate, curăţite, reparate,
decorate, isprăvite, pregătite pentru vânzare, sau în care materiile suferă o
transformare, cuprinzându-se aici şi construcţia vaselor, industriilor de dărâmare
de material, precum şi producerea, transformarea şi transmiterea forţei motrice, în
general, şi a electricităţii;
c) Construcţia, reconstrucţia, întreţinerea, repararea, modificarea sau dărâmarea
oricăror clădiri, edificii, căi ferate, tramvaie, porturi, docuri, zăgazuri, canale,
instalaţii pentru navigaţia interioară, drămuiri, tuneluri, poduri, viaducte,canale de
scurgere colectoare, canale de scurgere ordinare, puţuri, instalaţii telegrafice sau
telefonice, instalaţii electrice, uzine de gaz, de distribuţia apei, sau alte lucrări de
construcţie, precum şi lucrările de pregătire şi de aşezare a fundamentului,
precedând lucrările de mai sus;
d) Transportul persoanelor sau al mărfurilor cu cărăuşi, pe calea ferată, pe căi
maritime ori fluviale, precum şi manipularea mărfurilor în docuri, cheiuri, şantiere şi
antrepozite, exceptându-se transportul cu mâna.
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2. Pentru aplicarea prezentei convenţii, va fi considerat ca „stabiliment comercial" orice loc
destinat vânzării mărfurilor sau oricărei operaţiuni comerciale.
3. In fiecare ţară, autoritatea competentă va hotărî linia de demarcaţie între industrie şi
comerţ, pe de o parte, şi agricultură, pe de alta parte.
Articolul 2
Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul „femeie" înseamnă orice persoană de sex
feminin, de orice vârstă sau naţionalitate, căsătorită sau nu, şi termenul "copil" înseamnă
orice copil, legitim sau nu.
Articolul 3
În toate stabilimentele industriale sau comerciale, publice sau private, ori în anexele lor,
exceptându-se stabilimentele unde sunt întrebuinţate numai membrii aceleiaşi familii, o
femeie:
a) nu va fi autorizata să lucreze timp de 6 săptămâni după facere;
b) va avea dreptul să părăsească lucrul, prezentând un certificat medical, constatator
că naşterea va avea loc probabil într-un interval de şase săptămâni;
c) va primi tot timpul lipsei sale, în virtutea paragrafelor a) şi b), o indemnitate
suficientă pentru întreţinerea ei şi a copilului său, în bune condiţiuni igienice;
această indemnitate, a cărei mărime exactă va fi hotărâtă de autoritatea
competentă a fiecărei ţări, se va lua din fondurile publice sau va fi procurată printrun sistem de asigurare. Pe Iângă aceasta, ea va avea drept la îngrijirea gratuită a
unui medic sau unei moaşe. Nici o greşeală din partea medicului sau moaşei, în
determinarea datei naşterii, nu va putea împiedeca ca o femeie să-şi primească
indemnitatea la care are drept, începând de la data certificatului medical până la
aceea când are loc naşterea;
d) va avea drept în toate cazurile, dacă ea îşi alăptează copilul, la două repausuri de
câte o jumătate de oră în acest scop.
Articolul 4
În cazul când o femeie lipseşte de la lucru, în baza paragrafelor a) şi b) de la art. 3 din
prezenta convenţie, sau când absentează în timpul unei perioade mai lungi, din cauza
unei boli, atestată prin certificat medical, ca rezultând din sarcină sau din facere şi care o
face incapabilă de a-şi relua lucrul, va fi ilegal din partea patronului, până ce absenţa ei nu
va fi atins o durata maximă fixată de autoritatea competentă din fiecare ţară, să-i facă
cunoscută concedierea, în timpul acestei absenţe, sau la o astfel de dată încât termenul
de preaviz ar expira în timpul absenţei sus-menţionate.
Articolul 5
Ratificări: dispoziţie finală tip1.

Articolul 6
Aplicarea în teritoriile nemetropolitane2.
Articolul 7-8
Intrarea în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări în continuare, este în
vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care este înregistrată ratificarea lor.
Articolul 9
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile până cel mai târziu la 1 iulie
1922.
Articolul 10
Denunţare: de văzut paragraful 1 la dispoziţie finale tip1
Articolul 11
Examinare în vederea unei revizuiri: dispoziţie finală tip1.
Articolul 12
Texte având valoare: dispoziţie finală tip1.

