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PROTOCOLUL DE LA LUXEMBURG LA CONVEN IA PRIVIND GARAN IILE INTERNA IONALE ÎN 
MATERIE DE ECHIPAMENTE MOBILE REFERITOR LA ASPECTE SPECIFICE MATERIALULUI FEROVIAR 

RULANT 

STATELE PгR I LA PREZENTUL PROTOCOL, 

CONSIDERÂND necesarд punerea în aplicare a Conven iei privind 
garan iile interna ionale în materie de echipamente mobile 
(„conven ia”), întrucât aceasta se referд la materialul feroviar 
rulant, luând în considerare scopurile stabilite în preambulul 
conven iei, 

AVÂND ÎN VEDERE necesitatea adaptдrii conven iei pentru a 
îndeplini cerin ele specifice privind materialul feroviar rulant i 
finan area acestuia, 

CONVIN asupra urmдtoarelor dispozi ii privind materialul 
feroviar rulant: 

CAPITOLUL I 

DOMENIU DE APLICARE I DISPOZI II GENERALE 

Articolul I 

Defini ii 

1. În prezentul protocol, cu excep ia situa iilor în care 
contextul impune altfel, termenii folosi i au în elesul stabilit 
prin conven ie. 

2. În prezentul protocol, urmдtorii termeni sunt defini i 
astfel: 

(a) „contract de garan ie” înseamnд un contract încheiat de o 
persoanд în calitate de garant; 

(b) „garant” înseamnд o persoanд care, pentru a asigura îndeТ
plinirea tuturor obliga iilor fa д de un creditor, asumate în 
temeiul unui contract de garan ie sau al unui acord, oferд 
sau emite o fidejusiune, solicitд o garan ie, un acreditiv 
stand-by sau orice altд formд de asigurare a creditului; 

(c) „situa ie de insolvabilitate” înseamnд: 

(i) ini ierea procedurilor de insolvabilitate; sau 

(ii) inten ia declaratд a debitorului de a suspenda sau 
suspendarea efectivд a plд ilor, în cazul în care dreptul 
creditorului de a institui procedurile de insolvabilitate 

împotriva debitorului sau de a aplica mдsurile prevдzute 
în conven ie sunt împiedicate sau suspendate prin lege 
sau prin ac iunea statului; 

(d) „competen a în primд instan д în caz de insolvabilitate” 
înseamnд statul contractant în care se aflд principalul 
centru de interese al debitorului, care, în acest scop i sub 
rezerva probei contrare, este considerat a fi locul unde 
debitorul î i are sediul legal sau, dacд acesta nu existд, 
locul unde debitorul s-a constituit sau înfiin at; 

(e) „material feroviar rulant” înseamnд vehiculele care se 
deplaseazд pe o cale feratд fixд ori direct pe, deasupra sau 
sub culisa de ghidare, precum i sistemele de trac iune, 
motoarele, frânele, osiile, boghiurile, pantografele, accesoriile 
i alte componente, echipamente i piese, toate instalate sau 

integrate în vehicule, precum i toate datele, manualele i 
eviden ele aferente. 

Articolul II 

Aplicarea conven iei în ceea ce prive te materialul feroviar 
rulant 

1. În ceea ce prive te materialul feroviar rulant, conven ia se 
aplicд în conformitate cu dispozi iile prezentului protocol. 

2. Conven ia i prezentul protocol sunt cunoscute sub 
denumirea de Conven ia privind garan iile interna ionale în 
materie de echipamente mobile, astfel cum se aplicд materialului 
feroviar rulant. 

Articolul III 

Derogare 

Pдr ile pot exclude, prin acord scris, aplicarea articolului IX i, în 
rela iile dintre ele, pot deroga de la dispozi iile prezentului 
protocol sau pot modifica efectele acestora, cu excep ia artiТ
colului VII alineatele (3) i (4). 

Articolul IV 

Competen e de reprezentare 

În ceea ce prive te materialul feroviar rulant, o persoanд poate 
încheia un contract, poate efectua înregistrarea, conform defiТ
ni iei de la articolul 16 alineatul (3) din conven ie i poate 
revendica drepturile i garan iile în temeiul conven iei, pe baza 
unui mandat, a unei împuterniciri sau a unei competen e de 
reprezentare.
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Articolul V 

Identificarea materialului feroviar rulant în cadrul acordului 

1. În sensul articolului 7 litera (c) din conven ie i a artiТ
colului XVIII alineatul (2) din prezentul protocol, o descriere a 
materialului feroviar rulant este suficientд identificarea mateТ
rialul feroviar rulant atunci când con ine: 

(a) o descriere a materialului feroviar rulant pentru fiecare 
articol; 

(b) o descriere a materialului feroviar rulant pentru fiecare tip; 

(c) o declara ie potrivit cдreia contractul se referд la întreg 
materialul feroviar rulant prezent i viitor; sau 

(d) o declara ie potrivit cдreia contractul se referд la totalitatea 
materialului feroviar rulant prezent i viitor, cu excep ia 
articolelor sau tipurilor specificate. 

2. În sensul articolului 7 din conven ie, o garan ie pentru 
viitorul material rulant identificat în conformitate cu alineatul 
anterior se constituie ca garan ie interna ionalд din momentul în 
care garantul, vânzдtorul condi ional sau locatorul dobânde te 
puterea de a dispune de materialul feroviar rulant, fдrд a mai fi 
nevoie de un nou act de transfer. 

Articolul VI 

Legea aplicabilд 

1. Prezentul articol se aplicд numai atunci când un stat 
contractant face o declara ie în temeiul articolului XXVII. 

2. Pдr ile la un contract, la un contract de garan ie conex sau 
la un contract de subordonare pot conveni asupra legii care 
guverneazд, total sau par ial, drepturile i obliga iile contractuale 
ale acestora. 

3. Sub rezerva unor dispozi ii contrare, trimiterea de la 
alineatul anterior la legea aleasд de pдr i se referд la normele 
de drept intern ale statului membru desemnat sau, în cazul în 
care statul cuprinde mai multe unitд i teritoriale, la legea internд 
a unitд ii teritoriale desemnate. 

CAPITOLUL II 

MгSURI ÎN CAZUL NEÎNDEPLINIRII OBLIGA IILOR, 
PRIORITг I I CESIUNI 

Articolul VII 

Modificarea dispozi iilor privind mдsurile aplicabile în 
cazul neîndeplinirii obliga iilor 

1. Pe lângд mдsurile men ionate în capitolul III din 
conven ie, creditorul poate asigura, în mдsura în care 
debitorul a hotдrât acest lucru, în orice moment i în situa iile 

men ionate în capitolul respectiv, exportul i transferul fizic al 
materialului feroviar rulant de pe teritoriul în care se aflд. 

2. Creditorul nu poate aplica mдsurile men ionate la alineatul 
anterior fдrд acordul prealabil scris al titularului unei garan ii 
înregistrate care are întâietate asupra celei de inute de creditor. 

3. Articolul 8 alineatul (3) din conven ie nu se aplicд mateТ
rialului feroviar rulant. Orice mдsurд prevдzutд în conven ie în 
ceea ce prive te materialul feroviar rulant va fi aplicatд într-o 
manierд rezonabilд din punct de vedere comercial. Se considerд 
cд o mдsurд este aplicatд într-o manierд rezonabilд din punct de 
vedere comercial atunci când aceasta este aplicatд în conforТ
mitate cu o dispozi ie a acordului, cu excep ia cazului în care 
o astfel de dispozi ie este în mod evident nerezonabilд. 

4. Se considerд cд un creditor gajist care acordд persoanelor 
interesate un preaviz scris de cel pu in paisprezece zile calendaТ
ristice, cu privire la o vânzare sau închiriere propusд i-a îndeТ
plinit obliga ia cu privire la „avizul prealabil rezonabil” în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din conven ie. DispoТ
zi iile men ionate anterior nu vor împiedica creditorul gajist i 
constituantul sau garantul sд convinд asupra unui preaviz cu o 
duratд mai mare. 

5. Sub rezerva oricдror alte legi i regulamente aplicabile în 
materie de siguran д, un stat contractant se asigurд cд autoriТ
tд ile administrative responsabile coopereazд i acordд asisten д 
promptд creditorului, în mдsura în care acest lucru este necesar 
pentru aplicarea mдsurilor prevдzute la alineatul (1). 

6. Creditorul care dore te sд ob inд exportul unui material 
feroviar rulant în conformitate cu alineatul (1) altfel decât în 
temeiul unei hotдrâri judecдtore ti, transmite în scris avize preaТ
labile rezonabile: 

(a) persoanelor interesate men ionate la articolul 1 litera (m) 
punctele (i) i (ii) din conven ie; precum i 

(b) persoanelor interesate men ionate la articolul 1 litera (m) 
punctul (iii) din conven ie care au notificat creditorul în 
legдturд cu drepturile lor cu destul timp înainte de efecТ
tuarea exportului. 

Articolul VIII 

Modificarea dispozi iilor privind mдsurile provizorii 

1. Prezentul articol se aplicд numai în statul contractant care 
a fдcut o declara ie în temeiul articolului XXVII i în limitele 
acestei declara ii. 

2. În sensul articolului 13 alineatul (1) din conven ie, în 
contextul aplicдrii de mдsuri, prin expresia „în termen scurt” 
se în elege numдrul de zile calendaristice de la data la care a 
fost depusд cererea men ionatд în declara ia fдcutд de statul 
contractant în care a fost depusд cererea.
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3. La articolul 13 alineatul (1) din conven ie se adaugд 
urmдtorul text imediat dupд litera (d): 

„(e) în cazul în care, în orice moment, debitorul i creditorul 
convin, în mod expres, asupra vânzдrii obiectului i 
atribuirii beneficiilor ce decurg din aceasta”, 

iar la articolul 43 alineatul (2), dupд cuvintele „articolul 13 
alineatul (1) litera (d)”, se adaugд „ i (e)”. 

4. Dreptul de proprietate sau orice alt drept al debitorului 
care face obiectul unei vânzдri în temeiul alineatului precedent 
este degrevat de orice altд garan ie asupra cдreia are prioritate 
garan ia interna ionalд a creditorului, în conformitate cu dispoТ
zi iile articolului 29 din conven ie. 

5. Creditorul i debitorul sau orice altд persoanд interesatд 
pot conveni în scris asupra excluderii aplicдrii articolului 13 
alineatul (2) din conven ie. 

6. În ceea ce prive te mдsurile prevдzute la articolul VII 
alineatul (1): 

(a) acestea sunt puse la dispozi ie de autoritд ile administrative 
dintr-un stat contractant în termen de cel mult apte zile 
lucrдtoare dupд ce creditorul notificд acestor autoritд i 
adoptarea mдsurii men ionate la articolul IX alineatul (1) 
sau, în cazul unor mдsuri dispuse de o instan д strдinд, 
dupд ce hotдrârea prin care s-au dispus mдsurile este recuТ
noscutд de instan a statului contractant respectiv i 
creditorul este îndreptд it sд ob inд aceste mдsuri în 
temeiul conven iei; i 

(b) autoritд ile aplicabile coopereazд i asistд cu promptitudine 
creditorul în aplicarea mдsurilor men ionate, în conformitate 
cu legile i regulamentele aplicabile privind siguran a. 

7. Alineatele (2) i (6) nu aduce atingere legilor i regulaТ
mentelor aplicabile privind siguran a. 

Articolul IX 

Mдsuri în caz de insolvabilitate 

1. Prezentul articol se aplicд numai atunci când un stat 
contractant care de ine competen a în primд instan д în caz 
de insolvabilitate a fдcut o declara ie în temeiul articolului 
XXVII. 

2. Trimiterile din prezentul articol la „administratorul 
judiciar” se referд la persoana respectivд în calitatea sa oficialд, 
nu personalд. 

Alternativa A 

3. În cazul producerii unui situa ii de insolvabilitate, adminisТ
tratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, cedeazд dreptul de 

proprietate asupra materialul feroviar rulant creditorului, în 
conformitate cu alineatul (7), cel mai târziu: 

(a) la sfâr itul perioadei de a teptare; i 

(b) la data la care creditorul ar avea dreptul de a intra în posesia 
materialului feroviar rulant dacд nu s-ar aplica prezentul 
articol. 

4. În sensul prezentului articol, „perioadд de a teptare” 
înseamnд termenul indicat în declara ia statului contractant 
care de ine competen a în primд instan д în caz de insolvabiТ
litate. 

5. Atât timp cât creditorul nu a avut posibilitatea de a intra 
în posesia bunului în temeiul alineatului (3): 

(a) administratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, pдstreazд i 
între in materialul feroviar rulant i men in valoarea acestuia 
în conformitate cu dispozi iile acordului; iar 

(b) creditorul are dreptul de a solicita orice altд mдsurд 
provizorie de care dispune în temeiul legii aplicabile. 

6. Dispozi iile de la litera (a) de la alineatul precedent nu 
exclud posibilitatea utilizдrii materialului feroviar rulant în 
temeiul acordurilor încheiate în vederea pдstrдrii i între inerii 
materialului feroviar rulant i a men inerii valorii sale. 

7. Administratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, poate 
rдmâne în posesia materialului feroviar rulant în cazul în care, 
pânд la data men ionatд la alineatul (3), a remediat toate 
neajunsurile legate de neîndeplinirea obliga iilor, altele decât 
cele rezultate din ini ierea procedurii de insolvabilitate i a 
consim it sд îndeplineascд toate obliga iile ulterioare în conforТ
mitate cu prevederile acordului i cu documentele conexe tranТ
zac iei. O a doua perioadд de a teptare nu se aplicд în cazul 
neîndeplinirii obliga iilor ulterioare. 

8. În ceea ce prive te mдsurile de remediere prevдzute la 
articolul VII alineatul (1): 

(a) acestea sunt puse la dispozi ie de cдtre autoritд ile adminisТ
trative dintr-un stat contractant, în cel mult apte zile calenТ
daristice de la data la care creditorul notificд acestor autoТ
ritд i faptul cд are dreptul de a beneficia de aceste mдsuri în 
temeiul conven iei; iar 

(b) autoritд ile competente coopereazд de îndatд i asistд 
creditorul în punerea în aplicare a mдsurilor în conformitate 
cu actele cu putere de lege aplicabile în materie de siguran д. 

9. Aplicarea mдsurilor autorizate prin conven ie sau prin 
prezentul protocol nu poate fi împiedicatд sau întârziatд dupд 
data men ionatд la alineatul (3).
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10. Obliga iile debitorului care derivд din acord pot fi modiТ
ficate numai cu consim дmântul creditorului. 

11. Dispozi iile alineatului precedent nu pot fi interpretate ca 
aducând atingere, dacд este cazul, dreptului administratorului 
judiciar de a rezilia acordul în temeiul legii aplicabile. 

12. Niciun drept i nicio garan ie, exceptând drepturile sau 
garan iile necontractuale aferente unei categorii care face 
obiectul unei declara ii prezentate în temeiul articolului 39 
alineatul (1) din conven ie, nu are prioritate, în raport cu 
garan iile înregistrate, în cadrul procedurilor de insolvabilitate. 

13. Conven ia, astfel cum a fost modificatд prin articolele VII 
i XXV din prezentul protocol, se aplicд exercitдrii oricдrei 

mдsuri, în conformitate cu prezentul articol. 

Alternativa B 

3. În cazul apari iei unui situa ii de insolvabilitate, adminisТ
tratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, la cererea creditorului, 
transmite o notificare creditorului în intervalul de timp 
specificat în declara ia statului contractant în temeiul articolului 
XXVII dacд: 

(a) acesta î i va îndeplini toate obliga iile, altele decât cele 
constituite prin ini ierea procedurii de insolvabilitate i va 
accepta sд î i îndeplineascд toate obliga iile ulterioare, în 
conformitate cu acordul i cu documentele conexe tranТ
zac iei; sau 

(b) acesta va acorda creditorului posibilitatea de a intra în 
posesia materialului feroviar rulant, în conformitate cu 
legea aplicabilд. 

4. Legea aplicabilд la care se face trimitere la litera (b) din 
alineatul precedent îi poate permite instan ei sд solicite luarea de 
mдsuri adi ionale sau sд prevadд garan ii suplimentare. 

5. Creditorul va face dovada crean elor i va aduce dovezi 
care sд ateste faptul cд garan ia sa interna ionalд a fost înreТ
gistratд. 

6. În cazul în care administratorul judiciar sau debitorul, 
dupд caz, nu transmite o notificare în conformitate cu 
alineatul (3), sau în cazul în care administratorul judiciar sau 
debitorul declarд cд va oferi creditorului posibilitatea de a intra 
în posesia materialului feroviar rulant, dar nu procedeazд astfel, 
instan a îi poate permite creditorului sд intre în posesia mateТ
rialului feroviar rulant în condi iile stabilite de aceasta, prin 
luarea de mдsuri adi ionale sau prin prevederea de garan ii 
suplimentare. 

7. Materialul feroviar rulant nu va fi vândut înainte de 
adoptarea unei hotдrâri judecдtore ti referitoare la crean a i 
garan ia interna ionalд. 

Alternativa C 

3. În cazul apari iei unui situa ii de insolvabilitate, în 
perioada de remediere, administratorul judiciar sau debitorul, 
dupд caz: 

(a) î i îndepline te toate obliga iile, altele decât cele rezultate 
din ini ierea procedurii de insolvabilitate i acceptд sд î i 
îndeplineascд toate obliga iile ulterioare, în conformitate 
cu acordul i cu documentele conexe tranzac iei; sau 

(b) acordд creditorului posibilitatea de a intra în posesia mateТ
rialului feroviar rulant, în conformitate cu legea aplicabilд. 

4. Înainte de încheierea perioadei de remediere, adminisТ
tratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, pot solicita instan ei 
o hotдrâre de suspendare a obliga iei ce îi revine în temeiul 
literei (b) din alineatul precedent pentru o perioadд care 
începe la sfâr itul perioadei stabilite i care se încheie cel 
târziu odatд cu expirarea acordului sau cu reînnoirea acestuia 
i în termenii pe care instan a îi considerд ju ti („perioada de 

suspendare”). Orice astfel de hotдrâre stabile te faptul cд toate 
sumele care îi revin creditorului în perioada de suspendare 
trebuie plдtite din activul insolvabilitд ii sau de cдtre debitor 
la scaden д, iar administratorul judiciar sau debitorul, dupд 
caz, îndeplinesc toate celelalte obliga ii aferente perioadei de 
suspendare. 

5. În cazul în care se adreseazд o cerere instan ei, în temeiul 
alineatului precedent, creditorul intrд în posesia materialului 
feroviar rulant numai dupд ce instan a ia o hotдrâre. În cazul 
în care cererea nu este solu ionatд în numдrul de zile calendaТ
ristice de la data la care a fost depusд cererea men ionatд în 
declara ia fдcutд de statul contractant în care a fost depusд 
cererea, cererea va fi consideratд ca fiind retrasд, cu excep ia 
cazului în care creditorul i administratorul judiciar sau 
debitorul, dupд caz, hotдrдsc altceva. 

6. Atât timp cât creditorului i se oferд posibilitatea de a intra 
în posesie în temeiul alineatului (3): 

(a) administratorul judiciar sau debitorul, dupд caz, conservд 
materialul feroviar rulant i îi men ine valoarea în conforТ
mitate cu dispozi iile acordului; iar 

(b) creditorul are dreptul de a solicita orice alte mдsuri 
provizorii disponibile în temeiul legii aplicabile. 

7. Dispozi iile de la litera (a) de la alineatul precedent nu 
exclud posibilitatea utilizдrii materialului feroviar rulant în 
temeiul acordurilor încheiate în vederea pдstrдrii i între inerii 
acestuia, precum i a men inerii valorii sale.
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8. Atunci când, în perioada de remediere sau în orice altд 
perioadд de suspendare, administratorul judiciar sau debitorul, 
dupд caz, remediazд toate neajunsurile legate de neîndeplinirea 
obliga iilor provocate de ini ierea procedurii de insolvabilitate i 
consimte sд îndeplineascд toate obliga iile ulterioare în conforТ
mitate cu prevederile acordului i cu documentele conexe 
aferente tranzac iei, administratorul judiciar sau debitorul 
poate rдmâne în posesia materialului feroviar rulant i orice 
hotдrâre a instan ei în temeiul articolului 4 înceteazд sд aibд 
efect. O a doua perioadд de remediere nu se aplicд în cazul unei 
neîndepliniri ulterioare a acestor obliga ii. 

9. În ceea ce prive te mдsurile prevдzute la articolul VII 
alineatul (1): 

(a) acestea sunt puse la dispozi ie de cдtre autoritд ile adminisТ
trative dintr-un stat contractant, în termen de cel mult apte 
zile calendaristice de la data la care creditorul notificд 
acestor autoritд i faptul cд are dreptul de a ob ine aceste 
mдsuri în temeiul conven iei; iar 

(b) autoritд ile competente coopereazд de îndatд i asistд 
creditorul în punerea în aplicare a mдsurilor în conformitate 
cu actele cu putere de lege aplicabile în materie de siguran д. 

10. Sub rezerva alineatelor (4), (5) i (8), aplicarea mдsurilor 
autorizate prin conven ie nu poate fi împiedicatд sau întârziatд 
dupд perioada de remediere. 

11. Sub rezerva articolelor 4, (5) i (8), obliga iile debitorului 
care derivд din acord i din tranzac ii conexe pot fi modificate, 
în cadrul procedurilor de insolvabilitate, numai cu consim дТ
mântul creditorului. 

12. Dispozi iile alineatului precedent nu pot fi interpretate ca 
afectând dreptul administratorului judiciar, dacд este cazul, de a 
rezilia acordul în conformitate cu legea aplicabilд. 

13. Niciun drept i nicio garan ie, exceptând drepturile sau 
garan iile necontractuale aferente unei categorii care fac obiectul 
unei declara ii în temeiul articolului 39 alineatul (1) din 
conven ie, nu are prioritate în raport cu garan iile înregistrate 
în cadrul procedurilor de insolvabilitate. 

14. Conven ia, astfel cum a fost modificatд prin articolele VII 
i XXV din prezentul protocol, se aplicд exercitдrii oricдrei 

mдsuri în conformitate cu prezentul articol. 

15. În sensul prezentului articol, „perioadд de remediere” 
înseamnд perioada care începe la data apari iei situa iei de insolТ
vabilitate, prevдzutд în declara ia statului contractant care este 
competent în primд instan д în caz de insolvabilitate. 

Articolul X 

Asisten a în caz de insolvabilitate 

1. Prezentul articol se aplicд doar atunci când un stat 
contractant face o declara ie în temeiul articolului XXVII 
alineatul (1). 

2. În conformitate cu legisla ia statului contractant, instan ele 
statului contractant în care se aflд materialul feroviar rulant 
coopereazд cât mai mult posibil cu instan ele i administratorii 
judiciari din celelalte state în vederea punerii în aplicare a dispoТ
zi iilor de la articolul IX. 

Articolul XI 

Dispozi ii privind debitorul 

1. În cazul neîndeplinirii obliga iilor în sensul articolului 11 
din conven ie, debitorul are dreptul la posesia netulburatд 
asupra materialului feroviar rulant i la utilizarea acestuia în 
conformitate cu acordul, acesta fiind opozabil: 

(a) creditorului sдu i titularului oricдrei garan ii asupra cдreia 
debitorul dobânde te drepturi libere de orice garan ie, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (4) litera (b) din 
conven ie sau, cu excep ia cazului i în mдsura în care 
debitorul a convenit altfel; precum i 

(b) titularului oricдrei garan ii cдreia i se subordoneazд garan ia 
sau dreptul debitorului, în conformitate cu articolul 29 
alineatul (4) litera (a) din conven ie, cu excep ia cazului i 
în mдsura în care de inдtorul a convenit altfel. 

2. Nicio dispozi ie din conven ie sau din prezentul protocol 
nu aduce atingere rдspunderii creditorului în caz de încдlcare a 
acordului în conformitate cu legisla ia aplicabilд, în mдsurд în 
care acordul în cauzд prive te materialul feroviar rulant. 

CAPITOLUL III 

DISPOZI II PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE A 
GARAN IILOR INTERNA IONALE ASUPRA MATERIALULUI 

FEROVIAR RULANT 

Articolul XII 

Autoritatea de supraveghere i organismul de înregistrare 

1. Autoritatea de supraveghere este un organism creat de 
reprezentan i, numi i: 

(a) câte unul din partea fiecдrui stat participant; 

(b) câte unul din partea a maximum trei state, care urmeazд sд 
fie desemnate de Institutul Interna ional pentru Unificarea 
Dreptului Privat (Unidroit); precum i 

(c) câte unul din partea a maximum trei state, care urmeazд sд 
fie desemnate de Organiza ia interguvernamentalд pentru 
transporturile interna ionale feroviare (OTIF);
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2. În desemnarea statelor men ionate la alineatul precedent 
literele (b) i (c), se va acorda aten ie necesitд ii de a asigura o 
amplд reprezentare geograficд. 

3. Condi iile de numire a reprezentan ilor în temeiul 
alineatului (1) literele (b) i (c) sunt cele prevдzute de organiТ
za iile respective. Mandatele reprezentan ilor afla i în func ie la 
data intrдrii în vigoare a prezentului protocol pentru cel de al 
zecelea stat participant expirд în maximum doi ani de la aceastд 
datд. 

4. Reprezentan ii men iona i la alineatul (1) adoptд normele 
ini iale de procedurд ale autoritд ii de supraveghere. Adoptarea 
acestora necesitд acordul: 

(a) majoritд ii reprezentan ilor; precum i 

(b) al majoritд ii reprezentan ilor numi i în temeiul alineatului 
(1) litera (a). 

5. Autoritatea de supraveghere poate constitui o comisie de 
exper i formatд din: 

(a) persoane numite de statele semnatare i contractante care au 
calificarea i experien a necesare; precum i 

(b) al i exper i, dupд caz; 

i poate mandata comisia sд asiste autoritatea de supraveghere 
în exercitarea îndatoririlor sale. 

6. În îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, autoritatea de supraТ
veghere este asistatд de un secretariat (Secretariatul) care se aflд 
în subordinea acesteia. Secretariatul este reprezentat de OTIF. 

7. În cazul în care Secretariatul nu mai este capabil sau nu 
mai dore te sд î i îndeplineascд îndatoririle, autoritatea de supraТ
veghere desemneazд un alt secretariat. 

8. Atunci când considerд cд Registrul interna ional este pe 
deplin opera ional, Secretariatul depune imediat un certificat în 
acest sens la depozitar. 

9. Secretariatul dobânde te personalitate juridicд, în cazul în 
care nu are deja acest statut, i beneficiazд, în temeiul atribuТ 
iilor prevдzute de conven ie i de prezentul protocol, de 

acelea i scutiri i imunitд i prevдzute pentru autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 27 alineatul (3) din 
conven ie i pentru i Registrul interna ional, în temeiul artiТ
colului 27 alineatul (4) din conven ie. 

10. O mдsurд adoptatд de autoritatea de supraveghere 
afecteazд numai garan iile unui stat parte sau a unui grup de 

state pдr i numai dacд statul parte respectiv sau grupul de state 
pдr i aprobд aceastд mдsurд. O mдsurд care ar putea afecta 
negativ garan iile unui stat parte sau a unui grup de state 
pдr i au efect în statul parte respectiv sau în grupul de state 
pдr i numai dacд statul parte sau grupul de state pдr i aprobд 
aceastд mдsurд. 

11. Primul organism de înregistrare este numit pentru o 
perioadд de minimum cinci ani i maximum zece ani. Apoi, 
organismul de înregistrare este numit pe o perioadд de 
maximum zece ani. 

Articolul XIII 

Puncte de intrare desemnate 

1. Un stat contractant poate oricând desemna, printr-o 
declara ie, una sau mai multe entitд i de drept punct sau 
puncte de intrare, prin care sunt sau pot fi transmise cдtre 
Registrul interna ional informa iile necesare pentru înregistrare, 
alta decât înregistrarea notificдrii unei garan ii na ionale, a unui 
drept sau unei garan ii în temeiul articolului 40 din conven ie, 
în ambele cazuri constituite în conformitate cu legile unui alt 
stat. Diferitele puncte de intrare func ioneazд cel pu in în timpul 
programului de lucru normal în teritoriile respective. 

2. O desemnare fдcutд în temeiul articolului precedent poate 
permite utilizarea, fдrд ca aceasta sд devinд obligatorie, a unuia 
sau a mai multor puncte desemnate ca puncte de intrare, în 
vederea ob inerii de informa ii necesare pentru înregistrare în 
ceea ce prive te notificдrile de vânzare. 

Articolul XIV 

Identificarea materialului feroviar rulant în vederea 
înregistrдrii 

1. În sensul articolului 18 alineatul (1) litera (a) din 
conven ie, regulamentele stabilesc un sistem pentru alocarea 
numerelor de identificare de cдtre organismul de înregistrare 
care sд permitд identificarea unicд a componentelor materialului 
feroviar rulant. Numдrul de identificare este: 

(a) fixat pe elementul de material feroviar rulant; 

(b) asociat, în Registrul interna ional, cu numele fabricantului i 
cu numele de identificare atribuit de cдtre fabricant 
elementului respectiv; sau 

(c) asociat, în Registrul interna ional, cu un numдr de identiТ
ficare na ional sau regional fixat pe elementul respectiv.
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2. În sensul alineatului precedent, un stat contractant poate 
indica, printr-o declara ie, sistemul privind numдrul de identiТ
ficare na ional sau regional care va fi utilizat pentru elementele 
de material feroviar rulant ce fac obiectul unei garan ii internaТ 
ionale creatд sau prevдzutд sau care urmeazд sд fie creatд sau 

prevдzutд printr-un contract încheiat de cдtre un debitor situat 
în statul contractant respectiv în momentul încheierii acestui 
contract. Un astfel de sistem privind numдrul de identificare 
na ional sau regional garanteazд, sub rezerva unui acord 
încheiat între autoritatea de supraveghere i statul contractant 
care face declara ia, identificarea unicд a fiecдrui element de 
material feroviar rulant cдruia i se aplicд sistemul. 

3. O declara ie a unui stat contractant în conformitate cu 
alineatul precedent cuprinde informa ii detaliate referitoare la 
func ionarea sistemului de identificare na ional sau regional. 

4. Pentru a fi valabilд, o înregistrare privind un element de 
material feroviar rulant pentru care s-a fдcut o declara ie în 
temeiul alineatului (2) trebuie sд precizeze toate numerele de 
identificare na ionale sau regionale care au fost atribuite 
elementului de la data intrдrii în vigoare a prezentului 
protocol în temeiul articolului XXIII alineatul (1), precum i 
perioada în care fiecare numдr a fost atribuit respectivului 
element. 

Articolul XV 

Modificдri suplimentare ale dispozi iilor privind Registrul 

1. În sensul articolului 19 alineatul (6) din conven ie, 
criteriile de consultare a Registrului interna ional se stabilesc 
prin regulamente. 

2. În sensul articolului 25 alineatul (2) din conven ie i în 
situa iile descrise în acesta, titularul unei poten iale garan ii 
interna ionale înregistrate sau al unei poten iale cesiuni înreТ
gistrate a unei garan ii interna ionale ia mдsurile la care este 
îndreptд it pentru a ob ine anularea înregistrдrii în maximum 
zece zile calendaristice de la data primirii cererii men ionate la 
alineatul respectiv. 

3. În cazul în care a fost înscrisд o subordonare, iar debitorul 
i-a respectat obliga iile fa д de beneficiarul subordonдrii, beneТ

ficiarul asigurд anularea înregistrдrii în maximum zece zile 
calendaristice de la data primirii sau livrдrii cererii scrise a 
pдr ii subordonate la adresa beneficiarului men ionatд în înreТ
gistrare. 

4. Func iile centralizate ale Registrului interna ional sunt 
exercitate i administrate de organismul de înregistrare, 
douдzeci i patru de ore din douдzeci i patru. 

5. În temeiul articolului 28 alineatul (1) din conven ie, 
nivelul de responsabilitate al organismului de înregistrare 

pentru pagubele produse nu poate depд i valoarea materialului 
feroviar rulant în legдturд cu care s-a produs paguba. Fдrд a 
aduce atingere frazei precedente, responsabilitatea organismului 
de înregistrare nu depд e te un total de 5 milioane de drepturi 
speciale de tragere în cursul unui an calendaristic sau o valoare 
mai mare calculatд dupд metoda stabilitд periodic de autoritatea 
de supraveghere prin regulamente. 

6. Alineatul precedent nu limiteazд responsabilitatea orgaТ
nismului de înregistrare pentru pagubele produse din cauza 
neglijen ei grave sau a unor gre eli inten ionate ale organismului 
de înregistrare, a agen ilor i angaja ilor acestuia. 

7. Valoarea asigurдrii sau a garan iei financiare prevдzute la 
articolul 28 alineatul (4) din conven ie nu ar trebui sд fie mai 
micд decât suma stabilitд de autoritatea de supraveghere ca fiind 
potrivitд, având în vedere posibila responsabilitate a orgaТ
nismului de înregistrare. 

8. Nicio prevedere a conven iei nu împiedicд organismul de 
înregistrare sд încheie o asigurare sau sд î i procure o garan ie 
financiarд care sд acopere evenimentele pentru care nu este 
rдspunzдtor în conformitate cu articolului 28 din conven ie. 

Articolul XVI 

Tarifele referitoare la Registrul interna ional 

1. Autoritatea de supraveghere stabile te i poate revizui 
periodic tarifele care trebuie plдtite pentru înregistrдri, clasдri, 
consultдri i alte servicii pe care le poate furniza Registrul interТ
na ional, în conformitate cu regulamentele sale. 

2. Tarifele prevдzute la alineatul precedent sunt astfel stabilite 
încât sд acopere, în mдsura necesitд ilor, costuri rezonabile de 
înfiin are, punere în aplicare i func ionare a Registrului interТ
na ional, precum i costuri rezonabile legate de exercitarea funcТ 
iilor Secretariatului. Nicio prevedere a prezentului alineat nu 

împiedicд organismul de înregistrare sд realizeze un profit 
rezonabil. 

Articolul XVII 

Avize de vânzare 

Regulamentele permit înregistrarea de avize de vânzare de 
material feroviar rulant în Registrul interna ional. Dispozi iile 
din prezentul capitol i din capitolul V din conven ie se aplicд 
acestor înscrieri, în mдsura în care sunt pertinente. Cu toate 
acestea, orice astfel de înregistrare, orice consultare efectuatд i 
orice certificat eliberat în privin a unui aviz de vânzare are 
exclusiv scop informativ i nu afecteazд drepturile niciunei 
persoane i nu are niciun alt efect, în temeiul conven iei i al 
prezentului protocol.
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CAPITOLUL IV 

COMPETEN A 

Articolul XVIII 

Renun area la imunitatea de jurisdic ie 

1. Sub rezerva alineatului (2), renun area la imunitatea de 
jurisdic ie fa д de instan ele prevдzute la articolul 42 sau la 
articolul 43 din conven ie sau în ceea ce prive te modalitд ile 
de exercitare a drepturilor i garan iilor asupra materialului 
feroviar rulant în temeiul conven iei este obligatorie i, dacд 
celelalte condi ii de atribuire de competen д sau de exercitare 
a drepturilor au fost îndeplinite, este atributivд de competen д i 
permite aplicarea mдsurilor de executare, dupд caz. 

2. O renun are în temeiul alineatului precedent trebuie fдcutд 
în scris i trebuie sд con inд o descriere a materialului feroviar 
rulant specificat la articolul V alineatul (1) din prezentul 
protocol. 

CAPITOLUL V 

RELA IA CU ALTE CONVEN II 

Articolul XIX 

Rela ia cu Conven ia Unidroit privind leasing-ul financiar 
interna ional 

În caz de divergen д, conven ia prevaleazд asupra Conven iei 
Unidroit privind leasing-ul financiar interna ional, semnatд la 
Ottawa, la 28 mai 1988. 

Articolul XX 

Rela ia cu Conven ia privind transportul feroviar 
interna ional (COTIF) 

În caz de divergen д, conven ia prevaleazд asupra Conven iei 
privind transportul feroviar interna ional (COTIF) din 9 mai 
1980 în versiunea protocolului de modificare din 3 iunie 1999. 

CAPITOLUL VI 

DISPOZI II FINALE 

Articolul XXI 

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea 

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare, la 
Luxemburg, la 23 februarie 2007, de cдtre statele participante 
la conferin a diplomaticд pentru adoptarea unui protocol 
feroviar la Conven ia privind garan iile interna ionale în 
materie de echipamente mobile, care a avut loc la Luxemburg, 

în perioada 12-23 februarie 2007. Dupд 23 februarie 2007, 
prezentul protocol este deschis spre semnare tuturor statelor, 
la sediul Unidroit din Roma pânд în momentul intrдrii sale în 
vigoare, în temeiul articolului XXIII. 

2. Prezentul protocol face obiectul ratificдrii, acceptдrii sau 
aprobдrii de cдtre statele semnatare. 

3. Orice stat care nu semneazд prezentul protocol poate 
adera la acesta în orice moment. 

4. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea sunt 
efectuate prin depunerea, la depozitar, a unui instrument în 
acest scop. 

5. Un stat nu poate deveni parte la prezentul protocol dacд 
nu este sau nu devine, de asemenea, parte la conven ie. 

Articolul XXII 

Organiza ii regionale de integrare economicд 

1. O organiza ie regionalд de integrare economicд constituitд 
din state suverane i care are competen e în anumite aspecte 
reglementate de prezentul protocol poate, la rândul sдu, semna, 
accepta, aproba sau adera la acesta. Organiza ia regionalд de 
integrare economicд va avea, în acest caz, drepturile i obliga iile 
unui stat contractant, în mдsura în care organiza ia în cauzд are 
competen e în aspecte reglementate de prezentul protocol. În 
cazul în care numдrul statelor contractante este relevant pentru 
prezentul protocol, organiza ia regionalд de integrare economicд 
nu va fi consideratд drept stat contractant, în plus fa д de statele 
sale membre care sunt state contractante. 

2. În momentul semnдrii, acceptдrii, aprobдrii sau aderдrii, 
organiza ia regionalд de integrare economicд depune o 
declara ie la depozitar în care specificд aspectele reglementate 
de prezentul protocol pentru care statele sale membre i-au 
delegat competen a acestei organiza ii. Organiza ia regionalд 
de integrare economicд comunicд prompt depozitarului orice 
modificare adusд distribuirii competen elor, inclusiv noile transТ
feruri de competen e, men ionate în declara ia fдcutд în temeiul 
prezentului alineat. 

3. Orice men iune privind un „stat contractant”, mai multe 
„state contractante”, un „stat parte” sau mai multe „state pдr i” la 
prezentul protocol se aplicд, de asemenea, unei organiza ii 
regionale de integrare economicд, atunci când contextul 
impune acest lucru.
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Articolul XXIII 

Intrare în vigoare 

1. Prezentul protocol intrд în vigoare între statele care au 
depus instrumentele prevдzute la paragraful (a) la ultima 
dintre urmдtoarele date: 

(a) prima zi din luna urmдtoare expirдrii perioadei de trei luni 
care începe odatд cu depunerea celui de al patrulea 
instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare i 

(b) data la care Secretariatul depune la depozitar un certificat 
care sд confirme faptul cд Registrul interna ional este pe 
deplin opera ional. 

2. Pentru celelalte state, prezentul protocol intrд în vigoare în 
prima zi din luna urmдtoare ultimei zile dintre urmдtoarele 
date: 

(a) expirarea unei perioade de trei luni de la data depunerii 
instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau 
aderare; i 

(b) data men ionatд la alineatul precedent litera (b). 

Articolul XXIV 

Unitд i teritoriale 

1. Dacд un stat contractant are unitд i teritoriale în care sunt 
aplicabile sisteme diferite de legi în ceea ce prive te aspectele 
reglementate de prezentul protocol, acesta poate declara, în 
momentul semnдrii, acceptдrii, aprobдrii sau aderдrii, cд 
prezentul protocol se extinde la toate unitд ile sale teritoriale 
sau doar la una sau mai multe dintre acestea i î i poate 
modifica declara ia depunând o altд declara ie în orice moment. 

2. Orice declara ie de acest fel trebuie notificatд depozitarului 
i trebuie sд indice expres unitд ile teritoriale cдrora li se aplicд 

prezentul protocol. 

3. Dacд un stat contractant nu a fдcut nicio declara ie în 
conformitate cu alineatul (1), prezentul protocol se aplicд în 
toate unitд ile teritoriale ale acelui stat. 

4. Dacд un stat contractant extinde prezentul protocol la una 
sau mai multe dintre unitд ile sale teritoriale, declara iile autoТ
rizate în temeiul prezentului protocol pot fi depuse pentru 
fiecare astfel de unitate teritorialд, iar declara ia depusд pentru 

o unitate teritorialд poate fi diferitд de cele depuse pentru o altд 
unitate teritorialд. 

5. Dacд, în virtutea unei declara ii depuse în temeiul 
alineatului (1), prezentul protocol se extinde la una sau mai 
multe unitд i teritoriale ale unui stat contractant: 

(a) debitorul este considerat a se afla într-un stat contractant 
doar dacд s-a constituit sau înfiin at în conformitate cu o 
lege în vigoare într-o unitate teritorialд în care se aplicд 
conven ia i prezentul protocol, sau dacд î i are sediul 
social, sediul statutar, administra ia centralд sau re edin a 
obi nuitд într-o unitate teritorialд în care se aplicд 
conven ia i prezentul protocol; 

(b) orice men iune privind situarea materialului feroviar rulant 
într-un stat contractant se interpreteazд ca amplasarea mateТ
rialului feroviar rulant într-o unitate teritorialд în care se 
aplicд conven ia i prezentul protocol; i 

(c) orice men iune privind autoritд ile administrative din 
respectivul stat contractant se interpreteazд ca men iune 
privind autoritд ile administrative competente din unitatea 
teritorialд cдreia i se aplicд conven ia i prezentul protocol. 

Articolul XXV 

Materialul feroviar rulant afectat serviciului public 

1. Un stat contractant poate oricând sд declare cд va 
continua sд aplice, în mдsura precizatд în declara ia sa, 
propriile norme de drept aflate în vigoare în acel moment 
care interzic, suspendд sau reglementeazд exercitarea, pe teriТ
toriul sдu, a mдsurilor prevдzute în capitolul III al conven iei i 
la articolele VII-IX din prezentul protocol, în ceea ce prive te 
materialul feroviar rulant utilizat de obicei pentru a oferi un 
serviciu de importan д publicд („material feroviar rulant afectat 
serviciului public”), astfel cum se precizeazд în declara ia notiТ
ficatд a depozitarului. 

2. Orice persoanд i orice autoritate guvernamentalд sau 
publicд care, în virtutea normelor de drept ale unui stat 
contractant, face o declara ie în temeiul alineatului precedent, 
î i exercitд dreptul de a dobândi sau pune în posesie, de a utiliza 
sau controla orice material feroviar rulant afectat serviciului 
public, pдstreazд i între ine acest material din momentul exerТ
citдrii acestui drept pânд în momentul în care creditorul este 
repus în dreptul de posesie, utilizare sau control al materialului.
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3. În perioada specificatд la alineatul precedent, persoana la 
care se face referire la acest alineat face sau asigurд creditorului 
o platд egalд cu cea mai mare dintre urmдtoarele valori: 

(a) suma pe care persoana respectivд trebuie sд o plдteascд în 
temeiul normelor de drept al statului contractant care face 
declara ia; i 

(b) chiria corespunzдtoare pre ului pie ei pentru un astfel de 
material rulant. 

Prima platд de acest tip se efectueazд în termen de zece zile de 
la exercitarea acestui drept, iar plд ile ulterioare se efectueazд în 
prima zi a fiecдrei luni urmдtoare. În cazul în care, pentru o 
anumitд lunд, suma care trebuie plдtitд depд e te suma pe care 
debitorul o datoreazд creditorului, excedentul se plдte te 
celorlal i creditori în func ie nivelul crean elor în ordinea de 
prioritate, iar apoi debitorului. 

4. Un stat contractant ale cдrui norme de drept nu prevдd 
obliga iile specificate la alineatele (2) i (3) poate declara, în 
mдsura men ionatд într-o declara ie separatд notificatд depoziТ
tarului, cд nu va aplica aceste alineate în legдturд cu materialul 
feroviar rulant prevдzut în respectiva declara ie. Nicio prevedere 
a prezentului alineat nu împiedicд o persoanд sд convinд cu 
creditorul asupra faptului cд va executa obliga iile prevдzute la 
articolele 2 i (3) sau va aduce atingere for ei executorii a 
oricдrui acord astfel încheiat. 

5. Orice declara ie ini ialд sau ulterioarд prezentatд în 
temeiul prezentului articol de cдtre un stat contractant nu 
aduce atingere drepturilor i garan iilor creditorilor provenite 
dintr-un contract încheiat înainte de data primirii declara iei 
de cдtre depozitar. 

6. Statul contractant care face o declara ie în temeiul acestui 
articol are în vedere protejarea intereselor creditorilor i de 
efectul declara iei asupra disponibilitд ii creditului. 

Articolul XXVI 

Dispozi ii tranzitorii 

În ceea ce prive te materialul feroviar rulant, articolul 60 din 
conven ie se modificд dupд cum urmeazд: 

(a) la alineatul (2) litera (a), dupд cuvântul „situat” se introduce 
urmдtorul text: „în momentul în care dreptul sau garan ia se 
creeazд sau se constituie”; 

(b) alineatul (3) se înlocuie te cu urmдtorul text: 

„3. În declara ia fдcutд în temeiul alineatului (1), un stat 
contractant poate indica o datд, între trei ani i zece ani de 
la data la care intrд în vigoare declara ia, începând de când 

articolele 29, 35 i 36 din prezenta conven ie, modificatд i 
completatд prin protocol, devin aplicabile, în mдsura i în 
modalitд ile specificate în declara ie, drepturilor i garan iilor 
preexistente care decurg dintr-un contract încheiat atunci 
când debitorul era situat în acel stat. Orice prioritate a 
dreptului sau garan iei în virtutea dreptului statului 
respectiv, dacд este cazul, va continua sд existe dacд 
dreptul sau garan ia este înscrisд în Registrul interna ional 
înainte de expirarea perioadei precizate în declara ie, indiТ
ferent dacд un alt drept sau o altд garan ie a fost sau nu 
înscrisд anterior.” 

Articolul XXVII 

Declara ii privind anumite dispozi ii 

1. În momentul ratificдrii, acceptдrii, aprobдrii sau aderдrii la 
prezentul protocol, un stat contractant poate declara cд va 
aplica fie articolul VI, fie articolul X, fie ambele articole. 

2. În momentul semnдrii, acceptдrii, aprobдrii sau aderдrii la 
prezentul protocol, un stat contractant poate declara cд va 
aplica articolul VIII, în tot sau în parte. Dacд face aceastд 
declara ie, acesta trebuie sд specifice perioada prevдzutд la 
articolul VIII alineatul (2). 

3. În momentul ratificдrii, acceptдrii, aprobдrii sau aderдrii la 
prezentul protocol, un stat contractant poate declara cд va 
aplica în totalitate alternativa A, B sau C din articolul IX i, în 
acest caz, trebuie sд specifice, dacд este cazul, tipul de proceduri 
de insolvabilitate cдruia i se aplicд aceastд variantд. Un stat 
contractant care face o declara ie în temeiul prezentului 
alineat trebuie sд specifice perioada prevдzutд la articolul XI 
în temeiul alineatului (4) din varianta A, al alineatului (3) din 
varianta B sau al alineatelor (5) i (15) din varianta C, dupд caz. 

4. Instan ele statelor contractante aplicд articolul IX în 
conformitate cu declara ia prezentatд de cдtre statul contractant 
care de ine competen a în primд instan д în caz de insolvabiТ
litate. 

Articolul XXVIII 

Rezerve i declara ii 

1. Nu pot fi formulate rezerve în ceea ce prive te prezentul 
protocol, dar pot fi fдcute declara ii autorizate de articolele XIII, 
XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX i XXX, în conformitate cu dispoТ
zi iile acestora. 

2. Orice declara ie, declara ie ulterioarд sau retragere a unei 
declara ii fдcutд în conformitate cu prezentul protocol va fi 
notificatд în scris depozitarului.
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Articolul XXIX 

Declara ii în temeiul conven iei 

1. Declara iile fдcute în temeiul conven iei, inclusiv cele 
conforme cu articolele 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 i 60 
din conven ie, se considerд ca fiind depuse, de asemenea, în 
temeiul prezentului protocol, dacд nu existд dispozi ii contrare. 

2. În sensul articolului 50 alineatul (1) din conven ie, o „tranТ
zac ie internд” înseamnд de asemenea, legat de materialul 
feroviar rulant, o tranzac ie din categoria celor enumerate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(c) din conven ie, atunci 
când materialul feroviar rulant respectiv nu poate fi folosit, în 
condi ii normale de utilizare, decât într-un singur sistem feroviar 
în statul contractant respectiv, din cauza ecartamentului de cale 
feratд sau a altor elemente de construc ie ale acestui material 
feroviar rulant. 

Articolul XXX 

Declara ii ulterioare 

1. Un stat parte poate face o declara ie ulterioarд, alta decât o 
declara ie prezentatд în conformitate cu articolul XXIX în 
temeiul articolului 60 din conven ie, în orice moment dupд 
data intrдrii în vigoare a prezentului protocol pentru statul 
respectiv, cu notificarea, în acest sens, a depozitarului. 

2. O astfel de declara ie ulterioarд va intra în vigoare în 
prima zi a lunii care urmeazд expirдrii termenului de ase 
luni de la data primirii notificдrii de cдtre depozitar. Atunci 
când notificarea men ioneazд o perioadд mai lungд de intrare 
în vigoare a declara iei, aceasta va intra în vigoare la expirarea 
respectivei perioade prevдzute dupд primirea notificдrii de cдtre 
depozitar. 

3. Fдrд a aduce atingere alineatelor precedente, prezentul 
protocol continuд sд se aplice ca i când nu s-ar fi fдcut nicio 
astfel de declara ie ulterioarд, în ceea ce prive te toate drepturile 
i garan iile care survin înainte de data de la care o astfel de 

declara ie ulterioarд începe sд producд efecte. 

Articolul XXXI 

Retragerea declara iilor 

1. Orice stat parte care a fдcut o declara ie în temeiul 
prezentului protocol, alta decât o declara ie prezentatд în 
conformitate cu articolul XXIX în temeiul articolului 60 din 
conven ie, poate retrage declara ia în orice moment, prin notiТ
ficarea depozitarului. O astfel de retragere intra în vigoare în 
prima zi a lunii care urmeazд expirдrii unui termen de ase luni 
de la data primirii notificдrii de cдtre depozitar. 

2. Fдrд a aduce atingere alineatului precedent, prezentul 
protocol continuд sд se aplice ca i când nu ar fi avut loc 

nicio retragere, în ceea ce prive te toate drepturile i garan iile 
care survin înainte de data intrдrii în vigoare a oricдrei asemenea 
retrageri. 

Articolul XXXII 

Denun дri 

1. Orice stat parte poate denun a prezentul protocol prin 
notificarea în scris a depozitarului. 

2. O astfel de denun are intrд în vigoare în prima zi a lunii 
care urmeazд expirдrii unui termen de douдsprezece luni de la 
data primirii notificдrii de cдtre depozitar. 

3. Fдrд a aduce atingere alineatelor precedente, prezentul 
protocol continuд sд se aplice ca i când nu ar fi fost 
denun at, în ceea ce prive te toate drepturile i garan iile care 
se nasc înainte de data intrдrii în vigoare a oricдrei astfel de 
denun дri. 

Articolul XXXIII 

Conferin e de evaluare, amendamente i aspecte conexe 

1. Pe baza consultдrilor cu autoritatea de supraveghere, 
depozitarul întocme te rapoarte anuale sau la un alt interval 
cerut de circumstan e, destinate statelor pдr i, în ceea ce 
prive te modul efectiv de func ionare a regimului interna ional 
stabilit prin conven ie, astfel cum a fost modificatд prin 
prezentul protocol. La întocmirea acestor rapoarte, depozitarul 
ia în considerare rapoartele autoritд ii de supraveghere privind 
func ionarea sistemului interna ional de înregistrare. 

2. La cererea a cel pu in douдzeci i cinci la sutд din statele 
pдr i i pe baza consultдrii cu autoritatea de supraveghere, depoТ
zitarul va convoca, la anumite intervale, conferin e de evaluare, 
pentru a analiza: 

(a) aplicarea practicд a conven iei astfel cum a fost modificatд 
prin prezentul protocol i eficacitatea sa în facilitarea 
finan дrii garantate de active i a leasing-ului bunurilor 
care fac obiectul prevederilor sale; 

(b) interpretarea juridicд i aplicarea prevederilor prezentului 
protocol i a regulamentelor; 

(c) func ionarea sistemului interna ional de înregistrare, actiТ
vitatea organismului de înregistrare i monitorizarea 
acestuia de cдtre autoritatea de supraveghere, luând în consiТ
derare rapoartele întocmite de autoritatea de supraveghere; 
precum i 

(d) oportunitatea efectuдrii unor modificдri la prezentul 
protocol i la dispozi iile privind Registrul interna ional.
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3. Orice amendament la prezentul protocol este aprobat de o 
majoritate formatд din cel pu in douд treimi din statele pдr i 
care participд la conferin a men ionatд la alineatul precedent i 
intrд în vigoare în legдturд cu statele care au ratificat, acceptat 
sau aprobat amendamentul în cauzд dupд ratificarea, acceptarea 
sau aprobarea de patru state, în conformitate cu dispozi iile de 
la articolul XXIII referitoare la intrarea în vigoare a acestuia. 

Articolul XXXIV 

Depozitarul i atribu iile sale 

1. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare 
se depun la Unidroit, denumit în continuare depozitar. 

2. Depozitarul are urmдtoarele atribu ii: 

(a) informeazд toate statele contractante cu privire la: 

(i) fiecare nouд semnдturд sau depunere a unui instrument 
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, precum i 
cu privire la data semnдrii sau depunerii acestora; 

(ii) data depunerii certificatului prevдzut la articolul XXIII 
alineatul (1) litera (b); 

(iii) data intrдrii în vigoare a prezentului protocol; 

(iv) fiecare declara ie prezentatд în conformitate cu 
prezentul protocol, precum i la data acestei declara ii; 

(v) retragerea sau modificarea oricдrei declara ii, precum i 
la data acestei retrageri sau modificдri; i 

(vi) notificarea oricдrei denun дri a prezentului protocol, 
precum i la data acestei denun дri i data la care 
aceasta intrд în vigoare; 

(b) transmite copii certificate pentru conformitate ale 
prezentului protocol tuturor statelor contractante; 

(c) pune la dispozi ia autoritд ii de supraveghere i a orgaТ
nismului de înregistrare o copie a fiecдrui instrument de 
aprobare sau aderare, i le informeazд cu privire la data 
de depunere a acestora, la fiecare declara ie, retragere sau 
modificare a unei declara ii, la fiecare notificare de 
denun are, împreunд cu data acestei notificдri, astfel încât 
informa iile con inute în acestea sд fie disponibile u or i în 
totalitate; i 

(d) îndepline te alte func ii obi nuite pentru depozitari. 

DREPT PENTRU CARE, subsemna ii plenipoten iari, autoriza i în 
mod corespunzдtor, au semnat prezentul protocol. 

ÎNCHEIAT la Luxemburg, la douдzeci i trei februarie douд mii 
apte, într-un singur exemplar original în limbile englezд, 

francezд i germanд, toate textele în aceste limbi fiind în egalд 
mдsurд autentice, dupд verificarea concordan ei textelor 
efectuatд de Secretariatul Conferin ei, sub autoritatea Pre eТ
dintelui Conferin ei, în termen de nouдzeci de zile.
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