Decret nr. 389 din 27 octombrie 1977 pentru ratificarea unor tratate internationale
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 17 noiembrie 1977
Articolul 4
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Jamahiria Araba Libiana
Populara Socialista în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Tripoli la 18 aprilie 1977.
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Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Jamahiria Araba Libiana
Populara Socialista în domeniul asigurărilor sociale
Articolul 1
Lucratorii permanenti dintr-o intreprindere a unei Părţi contractante, care executa o lucrare pe
teritoriul celeilalte Părţi contractante, vor fi supusi asigurării sociale obligatorii şi se vor plati
contributii pentru aceste asigurări în baza legislaţiei tarii în care se executa lucrarea respectiva.
Articolul 2
Lucratorii la care se face referire în art. 1 din prezentul acord vor fi exceptati de la asigurarea
sociala obligatorie în tara unde se executa lucrarea, în ceea ce priveste toate felurile de pensii şi
alte ajutoare legate de pensii, care se refera la bătrâneţe, accidente de munca sau boli
profesionale, ori de cite ori acestia sunt asigurati în baza legislaţiei din tara lor de domiciliu.
La sfârşitul fiecarui an calendaristic, Partea din totalul contributiilor platite pentru toate felurile
de pensii va fi restituita intreprinderii, în decurs de cel mult 3 luni de la data cererii de returnare,
după terminarea anului calendaristic.
În cazul în care o intreprindere termina executia unei lucrari inainte de sfârşitul anului
calendaristic, cererea de returnare se va inainta după plata ultimei contributii cuvenite şi va fi
executata în termen de 3 luni de la data inaintarii ei.
Articolul 3
Lucratorii asigurati care intra sub incidenta acestui acord, precum şi urmasii lor, vor prezenta
cereri şi-şi vor exercita drepturile la toate felurile de pensii la instituţiile de securitate sociala şi
asigurări sociale din tara de unde au fost trimisi. Aceste drepturi nu vor fi exercitate fata de
instituţiile de securitate sociala şi de asigurări sociala ale Părţii contractante pe teritoriul careia se
executa lucrarea respectiva.
Articolul 4
La cererea unui lucrator permanent asigurat, indemnizatiile în numerar care se datoreaza
acestuia, în decursul concediului medical pe care-l efectueaza în tara de domiciliu, vor fi
transferate în contul pe care-l stabileste organul competent din tara sa de domiciliu.
Articolul 5
Intreprinderea unei Părţi contractante care executa o lucrare pe teritoriul celeilalte Părţi
contractante va emite un certificat către instituţia de securitate sociala şi asigurări sociale
competente din tara în care se executa lucrarea, mentionind numele persoanelor asigurate carora
li se aplica acest acord. Acest certificat va purta, de asemenea, semnatura lucrarilor în cauza.
Articolul 6
Pentru executarea acestui acord, instituţiile de securitate sociala şi asigurări sociale
competente, din cele doua tari, vor asigura urmatoarele:
1) vor conveni asupra procedurilor necesare de aplicare;
2) vor lua legatura direct pentru a stabili procedurile de aplicare;
3) îşi vor asigura reciproc asistenta administraţiva, gratuit;
4) vor face schimburi de texte legislaţive, privitoare la asigurările sociale şi la modificarile
acestora.
Articolul 7
Orice diferend care se va ivi din aplicarea sau interpretarea acestui acord va fi solutionat de
către un comitet format din 4 membri, fiecare parte contractanta numind cite 2 dintre ei.
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Articolul 8
Acest acord va fi supus ratificarii, în conformitate cu legislaţiile fiecarei Părţi contractante, şi
va ramine în vigoare pe o perioada de 3 ani de la data intrarii în vigoare, adica din prima zi a
lunii urmatoare celei în care au fost schimbate instrumentele de ratificare.
După acest termen, valabilitatea acordului se prelungeste automat de la an la an, atit timp cit
nici unul dintre cele doua guverne nu il denunţa printr-un preaviz scris cu cel putin 3 luni inainte
de expirarea prevederii lui.
Articolul 9
Acest acord a fost intocmit şi semnat în 6 exemplare originale, doua în limba romana, doua în
limba araba şi doua în limba engleza.
Toate exemplarele vor avea acelasi efect.
În caz de neconcordanta cu privire la interpretare, textul englez va fi considerat hotaritor.
Intocmit la Tripoli la 18 aprilie 1977, corespunzind cu 29 Rabi Al Thani 1397.
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Acord din 5 martie 1985 între Republica Socialista România şi Jamahiria Araba Libiana
Populara Socialista în domeniul asigurărilor sociale
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 6 iunie 1986
Republica Socialista România şi Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista,
în dorinţa de a intari legaturile de prietenie dintre ele şi de a dezvolta relatiile mutuale în domeniul
asigurărilor sociale,
au convenit asupra urmatoarelor:
Articolul 1
În sensul prezentului acord, prin termenii de mai jos se intelege urmatoarele:
a) prin legislaţie, toate legile, decretele, regulamentele şi instructiunile în vigoare în fiecare tara,
în domeniul asigurărilor sociale;
b) prin autoritate competenta, Ministerul Muncii pentru Republica Socialista România şi
Secretariatului Comitetului Popular General pentru Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista sau
orice alta autoritate desemnata de fiecare dintre cele doua Părţi contractante;
c) prin organe de resort, organele sau instituţiile de asigurări sociale insarcinate cu aplicarea
legislaţiei de asigurări sociale;
d) prin lucrator permanent, Cetaţeanul uneia dintre cele doua Părţi contractante pe care
intreprinderea l-a detasat sa execute o lucrare pe teritoriul celeilalte Părţi contractante şi care
primeste o retributie de la aceasta intreprindere;
e) prin tara de origine, tara pe teritoriul careia se afla sediul intreprinderii la care este incadrat
lucratorul permanent;
f) prin tara de lucru, tara pe teritoriul careia se executa obiectivul sau lucrarea.
Articolul 2
Lucratorii permanenti din intreprinderile apartinand uneia dintre cele doua Părţi contractante, care
executa lucrari pe teritoriul celeilalte Părţi, vor fi supusi asigurărilor sociale şi se vor plati cotizatii
conform legislaţiei statului în care se executa lucrari, cu exceptia cotizatiei de asigurări pentru pensii
de toate felurile şi alocatiile acoperite din cotizatia pentru pensii, pe baza de reciprocitate.
Articolul 3
Lucratorii permanenti care intra sub incidenta acestui acord, precum şi urmasii acestora, vor
prezenta cereri şi-şi vor exercita drepturile la toate felurile de pensii şi alocatii acoperite din cotizatia
pentru pensii prin instituţiile de asigurări sociale ale tarii de origine. Aceste drepturi nu vor fi
exercitate fata de instituţiile de asigurări sociale din tara de lucru.
Articolul 4
Intreprinderile apartinand uneia dintre cele doua Părţi contractante, care executa lucrari pe
teritoriul celeilalte Părţi contractante, vor plati lucratorilor permanenti care le apartin şi sunt supusi
acestui acord indemnizatii pentru concedii medicale cauzate de boala, accidente de munca sau
nastere, incepand cu 1 iunie 1981, în conformitate cu legislaţia tarii de lucru.
Articolul 5
Intreprinderile apartinand uneia dintre cele doua Părţi contractante, care executa lucrari pe
teritoriul celeilalte Părţi, vor emite pentru lucratorii care cad sub incidenta prezentului acord
certificate către organele de resort din tara de lucru, mentionand numele persoanelor asigurate carora
li se aplica acest acord. Certificatul va purta, de asemenea, semnatura lucratorilor în cauza.
Articolul 6
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Prevederile Acordului dintre Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista şi Guvernul Republicii
Socialiste România în domeniul asigurărilor sociale din 18 aprilie 1977, precum şi regulile de
aplicare a acestuia privind calcularea cotei recuperabile din cotizatiile de asigurări sociale, platite
pana la 31 mai 1981, data incetarii valabilitatii Legii asigurărilor sociale din Libia nr. 53/1957, se
vor aplica pana la lichidarea obligatiilor reciproce.
De la 1 iunie 1981 şi pana la data intrarii în vigoare a prezentului acord cota recuperabila din
cotizatia de asigurări sociale platita în tara de lucru va fi în procent de 4,335% din retributia supusa
cotizarii conform prevederilor Acordului în domeniul asigurărilor sociale din 1977. Restituirea cotei
de pensii aferenta acestei perioade se va face pe baza unor liste, prezentate de intreprinderi, în tara
de lucru, care vor cuprinde: numele lucratorilor permanenti care au fost incadrati la acea
intreprindere, perioadele în care au lucrat, retributiile platite şi numarul lor de inregistrare.
Articolul 7
Intreprinderile care au lucratori permanenti pe teritoriul celeilalte Părţi contractante vor colabora
în domeniul securitatii şi protectiei impotriva accidentelor de munca şi bolilor profesionale cu
instituţiile şi organizatiile competente din tara de lucru.
Articolul 8
Pentru executarea acestui acord, autoritatea competenta şi organele de asigurări sociale ale
fiecarei Părţi contractante vor asigura urmatoarele:
1. vor conveni asupra procedurilor necesare aplicarii;
2. vor lua legatura pentru a stabili procedurile de aplicare;
3. îşi vor acorda reciproc şi gratuit asistenta administraţiva;
4. vor face schimb reciproc de texte legislaţive privind asigurările sociale, precum şi cu
modificarile acestora.
Articolul 9
Orice diferend, care se va ivi din aplicarea sau interpretarea acestui acord, va fi solutionat de către
o comisie formata din patru membri, fiecare parte contractante numind cate doi dintre ei.
Articolul 10
Acest acord va fi supus spre ratificarii conform legislaţiei fiecarei Părţi contractante şi va ramane
în vigoare pe o perioada de 3 ani de la data intrarii în vigoare, respectiv din prima zi a lunii
urmatoare celei în care au fost schimbate instrumentele de ratificare.
După expirarea acestei perioade, valabilitatea acordului se prelungeste automat pe noi perioade de
cate un an, cu exceptia cazului în care una dintre cele doua Părţi contractante doreste sa-l denunte.
Aceasta se va face printr-o notificare scrisa care se transmite cu cel putin 3 ani inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
Articolul 11
Prezentul acord a fost semnat în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, araba şi
engleza, toate textele avand aceeasi valoare. În caz de neconcordanta de interpretare, textul englez
va fi de referinta.
Semnat la Tripoli la 5 martie 1985, corespunzand cu 12 Gomada Elakher 1394.
Pentru
Republica Socialista România
Stefan A. Andrei,
ministrul afacerilor externe
Pentru
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Jamahiria Araba Libiana
Populara Socialista,
Ibrahim El Faki Hassan,
secretarul Comitetului
Popular
General pentru Asigurări Sociale
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