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LEGI ªI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMEREA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului privind promovarea ºi protejarea
reciprocã a investiþiilor dintre Guvernul României ºi Guvernul
Regatului Þãrilor de Jos ºi a Protocolului anexã, semnate la
Bucureºti la 19 aprilie 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor dintre Guvernul României ºi Guvernul Regatului Þãrilor
de Jos ºi Protocolul anexã, semnate la Bucureºti la 19 aprilie 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 noiembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU
Bucureºti, 28 noiembrie 1994.
Nr. 114.
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ACORD

privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor între Guvernul României
ºi Guvernul Regatului Þãrilor de Jos
Guvernul României ºi Guvernul Regatului Þãrilor de Jos, denumite în continuare pãrþi contractante,
dorind sã întãreascã legãturile tradiþionale de prietenie dintre þãrile lor, sã extindã ºi sã intensifice relaþiile economice dintre ele, în special în ceea ce priveºte investiþiile investitorilor unei pãrþi contractante pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante,
recunoscând cã acordul privind tratamentul care se va acorda acestor investiþii va stimula fluxul de capital ºi tehnologie ºi dezvoltarea economicã a pãrþilor contractante ºi cã este de dorit un astfel de tratament just ºi echitabil,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

În sensul acestui acord:
a) Termenul investiþii va cuprinde orice fel de active investite de cãtre investitori ai unei pãrþi contractante pe teritoriul celeilalte pãrþi contractante, în conformitate cu legile ºi
reglementãrile acesteia din urmã ºi, în special, dar nu
exclusiv;
ii(i) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile ºi
imobile, precum ºi orice alte drepturi reale în legãturã cu orice fel de activ;
i(ii) drepturi provenind din acþiuni, obligaþiuni ºi alte
tipuri de interese în societãþi ºi societãþi mixte;
(iii) titluri de valoare sau referitoare la alte active sau
la orice prestare având o valoare economicã;
(iv) drepturi în domeniul proprietãþii intelectuale, procedeelor tehnice, goodwill ºi know-how;
I(v) drepturi acordate pe baza dreptului public sau
contractelor, incluzând drepturi de prospectare,
explorare, extracþie ºi câºtig ale resurselor naturale.
b) Termenul investitori va cuprinde, în legãturã cu fiecare
parte contractantã:
ii(i) persoane fizice având cetãþenia sau naþionalitatea
acelei pãrþi contractante, în conformitate cu legile
acesteia;
i(ii) persoane juridice constituite pe baza legilor acelei pãrþi contractante;
(iii) persoane juridice deþinute sau controlate, direct sau
indirect, de cãtre persoane fizice definite la pct. (i)
sau de cãtre persoane juridice definite la pct. (ii)
de mai sus.
c) Termenul teritoriu include zonele maritime limitrofe coastelor statului respectiv, în mãsura în care acest stat exercitã drepturi suverane sau jurisdicþie asupra acestor zone,
în conformitate cu dreptul internaþional.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractantã, în cadrul legilor ºi reglementãrilor sale, va promova cooperarea economicã prin protejarea pe teritoriul sãu, a investiþiilor investitorilor celeilalte pãrþi
contractante. Pe baza dreptului sãu de a-ºi exercita puterile conferite prin legile sau reglementãrile sale, fiecare parte
contractantã va admite aceste investiþii.
ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantã va asigura un tratament just
ºi echitabil investiþiilor investitorilor celeilalte pãrþi contractante
ºi nu va împiedica prin mãsuri nerezonabile sau discriminatorii funcþionarea, conducerea, întreþinerea, folosirea, fructificarea investiþiilor sau dispunerea de acestea de cãtre
investitori. Fiecare parte contractantã va acorda acestor
investiþii siguranþã ºi protecþie depline.
2. În particular, fiecare parte contractantã va acorda acestor investiþii, inclusiv în legãturã cu problemele fiscale, un
tratament care, în orice caz, nu va fi mai puþin favorabil decât
cel acordat atât investiþiilor propriilor sãi investitori, cât ºi
investiþiilor investitorilor oricãrui stat terþ ori care este mai
favorabil pentru investitorul respectiv.

Problemele fiscale se referã la impozite, taxe, speze, reduceri ºi scutiri fiscale, altele decât cele menþionate la paragraful 3.
3. Dacã o parte contractantã a acordat avantaje speciale
investitorilor oricãrui stat terþ în virtutea acordurilor de constituire a uniunilor vamale, uniunilor economice, uniunilor
monetare sau altor instituþii similare, sau pe baza acordurilor interimare, care conduc cãtre astfel de uniuni sau instituþii, aceastã parte contractantã nu va fi obligatã sã acorde
astfel de avantaje investitorilor celeilalte pãrþi contractante.
Un astfel de tratament nu va fi corelat cu nici un avantaj
pe care fiecare parte contractantã îl acordã investitorilor unui
stat terþ în virtutea unui acord privind evitarea dublei impuneri sau altui acord, pe bazã de reciprocitate privind problemele fiscale.
4. Fiecare parte contractantã îºi va respecta orice obligaþie pe care ºi-a asumat-o privind investiþiile investitorilor
celeilalte pãrþi contractante.
5. Dacã prevederile legale ale fiecãrei pãrþi contractante
sau obligaþiile în baza acordurilor internaþionale existente în
prezent sau stabilite ulterior între pãrþile contractante, în plus
faþã de prezentul acord, conþin o reglementare generalã sau
specificã, îndreptãþind investiþiile investitorilor celeilalte pãrþi
contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevãzut în prezentul acord, aceastã reglementare, în mãsura în
care este mai favorabilã, va prevala asupra acestui acord.
ARTICOLUL 4

Pãrþile contractante vor garanta ca plãþile relative la o
investiþie sã poatã fi transferate. Transferurile se vor efectua în devize liber convertibile, fãrã restricþie sau întârziere.
Aceste transferuri includ în special, dar nu exclusiv:
a) profituri, dobânzi, dividende ºi alte venituri curente;
b) fondurile necesare:
i(i) pentru achiziþionarea de materii prime sau auxiliare,
semifabricate sau produse finite, sau
(ii) înlocuirii activelor de capital în scopul menþinerii
continuitãþii unei investiþii;
c) fondurile suplimentare necesare dezvoltãrii unei investiþii;
d) fondurile pentru rambursarea împrumuturilor;
e) redevenþe sau onorarii;
f) câºtigurile la care sunt îndreptãþite persoanele fizice;
g) sumele provenite din vânzarea sau lichidarea investiþiei;
h) plãþile decurgând din aplicarea art. 6.
ARTICOLUL 5

Pãrþile contractante nu vor lua nici o mãsurã, precum
naþionalizarea, exproprierea, rechiziþionarea sau alte mãsuri
cu efect similar, care sã-i deposedeze pe investitorii celeilalte pãrþi contractante de investiþiile lor, decât dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
a) mãsurile sunt luate în interes public ºi pe baza unei
proceduri legale corespunzãtoare;
b) mãsurile nu sunt discriminatorii sau contrare oricãrui
angajament pe care ºi l-a asumat partea contractantã care
ia astfel de mãsuri;
c) mãsurile sunt luate contra unei despãgubiri juste.
Aceastã despãgubire va reprezenta valoarea justã de piaþã
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a investiþiilor afectate, imediat înainte ca mãsurile sã fie luate
sau sã devinã cunoscute, va include dobânda la o ratã
comercialã normalã pânã la data plãþii ºi, pentru a deveni
efectivã pentru solicitanþi, va fi plãtitã ºi va fi transferabilã,
fãrã întârziere, cãtre þara desemnatã de cãtre solicitanþii respectivi, în moneda þãrii ai cãrei investitori sunt solicitanþi sau
în orice valutã liber convertibilã acceptatã de cãtre solicitanþi.
ARTICOLUL 6

Investitorilor unei pãrþi contractante care suferã pierderi
în legãturã cu investiþiile lor de pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante, datorate rãzboiului sau altui conflict armat,
revoluþiei, stãrii de necesitate naþionalã, revoltei, insurecþiei
sau rãscoalei, li se va acorda de cãtre cea din urmã parte
contractantã un tratament, în ceea ce priveºte restituirea,
compensarea, despãgubirea sau altã reglementare, nu mai
puþin favorabil decât cel pe care aceastã parte contractantã
îl acordã propriilor sãi investitori sau investitorilor oricãrui stat
terþ, ori care este mai favorabil pentru investitorii respectivi.
ARTICOLUL 7

Dacã investiþiile unui investitor al unei pãrþi contractante
sunt asigurate contra riscurilor necomerciale, pe baza unui
sistem stabilit prin lege sau reglementãri, orice subrogare a
asiguratului sau reasiguratului în drepturile acelui investitor,
ca urmare a termenilor acestei asigurãri, va fi recunoscutã
de cãtre cealaltã parte contractantã.
ARTICOLUL 8

1. În scopul soluþionãrii diferendelor în legãturã cu investiþiile între o parte contractantã ºi un investitor al celeilalte
pãrþi contractante, vor avea loc consultãri între pãrþile interesate.
2. Dacã aceste consultãri nu conduc la o soluþie într-o
perioadã de 3 luni, investitorul poate supune diferendul, la
alegerea sa, pentru reglementare, la:
a) instanþa judecãtoreascã competentã a pãrþii contractante pe teritoriul cãreia a fost efectuatã investiþia; sau
b) Centrul Internaþional pentru Reglementarea Diferendelor
relative la Investiþii (I.C.S.I.D.) constituit prin Convenþia pentru reglementarea diferendelor relative la investiþii între state
ºi persoane ale altor state, din 18 martie 1965; sau
c) un tribunal arbitral ad-hoc care, dacã nu s-a convenit
altfel între pãrþile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Naþiunilor Unite pentru Drept
Comercial Internaþional (UNCITRAL).
3. În cazul în care diferendul nu este soluþionat în conformitate cu paragraful 2 a) într-o perioadã de 10 luni, investitorul poate, prin retragerea plângerii de la instanþele
judecãtoreºti ale pãrþii contractante respective, sã supunã diferendul arbitrajului, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 b) sau c).
4. Fiecare parte contractantã consimte prin aceasta sã
supunã un diferend relativ la investiþii, concilierii sau arbitrajului internaþional.
5. Partea contractantã care este parte la diferend nu va
putea, în nici un moment în timpul procedurilor care implicã
diferende privind investiþiile, sã invoce ca apãrare imunitatea sa sau faptul cã investitorul a primit o despãgubire pe
baza unui contract de asigurare ce acoperã, total sau parþial,
paguba sau pierderea suferitã.
6. O persoanã juridicã care este investitor al unei pãrþi
contractante ºi care, înainte sã intervinã un astfel de diferend, este controlatã de cãtre investitorii celeilalte pãrþi contractante, va fi tratatã ca investitor al celeilalte pãrþi
contractante, în conformitate cu prevederile art. 25 paragraful 2 b) al convenþiei, în sensul convenþiei.
ARTICOLUL 9

Prevederile acestui acord se vor aplica, de asemenea,
de la data intrãrii în vigoare a acestuia, ºi investiþiilor care
au fost efectuate înaintea acestei date. Cu toate acestea,
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diferendele care au survenit înaintea intrãrii sale în vigoare
se vor reglementa în conformitate cu Acordul privind încurajarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor, încheiat între pãrþile contractante la 27 octombrie 1983.
ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantã poate propune celeilalte pãrþi
sã aibã loc consultãri în legãturã cu orice problemã privind
interpretarea sau aplicarea acordului. Cealaltã parte va
acorda consideraþia corespunzãtoare propunerii ºi va oferi
ocazia adecvatã pentru aceste consultãri.
ARTICOLUL 11

1. Orice diferend între pãrþile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, care nu poate fi
reglementat într-o perioadã rezonabilã de timp, prin negocieri pe canale diplomatice, va fi supus, dacã pãrþile nu au
convenit altfel, la cererea oricãrei pãrþi, unui tribunal arbitral,
format din trei membri. Fiecare parte va desemna un arbitru ºi cei doi arbitri, astfel desemnaþi, vor desemna împreunã un al treilea arbitru, ca preºedinte, care nu este cetãþean
al uneia dintre pãrþi.
2. Dacã una dintre pãrþi nu-ºi desemneazã arbitrul ºi nu
o face într-o perioadã de 2 luni, dupã o invitaþie a celeilalte
pãrþi de a face aceastã numire, cea din urmã parte îl poate
invita pe preºedintele Curþii Internaþionale de Justiþie sã facã
numirea necesarã.
3. Dacã cei doi arbitri nu reuºesc sã ajungã la un acord
în 2 luni dupã desemnarea lor, în ceea ce priveºte alegerea
celui de-al treilea arbitru, fiecare parte poate sã-l invite pe
preºedintele Curþii Internaþionale de Justiþie sã facã numirea
necesarã.
4. Dacã, în cazurile prevãzute la paragrafele 2 ºi 3 ale
acestui articol, preºedintele Curþii Internaþionale de Justiþie
este împiedicat sã îndeplineascã aceastã funcþie sau este
cetãþean al uneia dintre pãrþile contractante, vicepreºedintele
va fi invitat sã facã numirile necesare. Dacã vicepreºedintele este împiedicat sã îndeplineascã aceastã funcþie sau este
cetãþean al uneia dintre pãrþi, cel mai vechi membru disponibil al Curþii, care nu este cetãþean al uneia dintre pãrþi, va
fi invitat sã facã numirile necesare.
5. Tribunalul va hotãrî pe baza respectãrii legii, inclusiv
pe baza prevederilor acestui acord ºi a altor acorduri relevante între pãrþile contractante, pe baza principiilor generale
ale dreptului internaþional ºi legislaþiei interne în materie.
Înainte ca tribunalul sã pronunþe hotãrârea, acesta poate
propune pãrþilor la diferend, în orice stadiu al procedurii, ca
diferendul sã fie reglementat în mod amiabil. Prevederile anterioare nu vor prejudicia puterea tribunalului de a hotãrî privind diferendul ex aequo et bono, dacã pãrþile convin astfel.
6. Dacã pãrþile nu decid altfel, tribunalul îºi va stabili
propria procedurã.
7. Tribunalul îºi va lua hotãrârea cu majoritate de voturi.
Aceastã hotãrâre va fi definitivã ºi obligatorie pentru pãrþi.
8. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat ºi pe cele ale reprezentãrii sale
în procedurile arbitrale. Cheltuielile preºedintelui ºi restul cheltuielilor vor fi suportate în pãrþi egale de cãtre pãrþile contractante.
ARTICOLUL 12

În ceea ce priveºte Regatul Þãrilor de Jos, prezentul acord
se va aplica pãrþii Regatului din Europa, Antilelor Olandeze
ºi Arubei, dacã notificarea prevãzutã la art. 13 paragraful 1
nu stipuleazã altfel.
ARTICOLUL 13

1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei
de-a doua luni care urmeazã dupã data la care pãrþile contractante ºi-au notificat reciproc, în scris, cã procedurile constituþionale cerute în þãrile respective au fost îndeplinite, ºi
va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 15 ani.
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2. Dacã notificarea de denunþare nu a fost datã de cãtre
fiecare parte contractantã cu cel puþin 6 luni înainte de data
expirãrii valabilitãþii sale, prezentul acord va fi extins în mod
tacit pentru perioade de 10 ani, fiecare parte contractantã
rezervându-ºi dreptul sã denunþe acordul printr-o notificare
cu cel puþin 6 luni înainte de data expirãrii perioadei curente
de valabilitate.
3. În ceea ce priveºte investiþiile efectuate înainte de data
denunþãrii prezentului acord, articolele anterioare vor continua sã fie efective pentru o perioadã urmãtoare de 15 ani
de la acea datã.
4. Pe baza perioadei menþionate la paragraful 2 al acestui articol, Guvernul Regatului Þãrilor de Jos va fi îndreptãþit
sã denunþe aplicarea prezentului acord, separat, în legãturã
cu orice parte a Regatului.

5. La data intrãrii în vigoare a acestui acord, Acordul privind încurajarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor, încheiat
la 27 octombrie 1983 între Regatul Þãrilor de Jos ºi România,
va fi înlocuit de prezentul acord, cu excepþia privind diferendele, prevãzutã la art. 9.
Acest acord va înlocui acordul din 1983 numai în relaþiile
dintre România ºi acele pãrþi ale Regatului Þãrilor de Jos,
cãrora prevederile prezentului acord li se aplicã în conformitate cu art. 12 al acestui acord.
Drept pentru care, reprezentanþii subsemnaþi, pe deplin
autorizaþi, au semnat prezentul acord.
Întocmit în douã exemplare la Bucureºti, la 19 aprilie 1994,
în limbile românã, olandezã ºi englezã, cele trei texte fiind
egal autentice. În caz de diferenþã de interpretare, textul în
limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Teodor Viorel Meleºcanu,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Regatului Þãrilor de Jos,
Pieter Hendrik Kooijmans,
ministrul afacerilor externe
ANEXÃ

PROTOCOL

la Acordul privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor dintre Guvernul României
ºi Guvernul Regatului Þãrilor de Jos
La semnarea, între Guvernul României ºi Guvernul
Regatului Þãrilor de Jos, a Acordului privind promovarea ºi
protejarea reciprocã a investiþiilor, reprezentanþii subsemnaþi
au convenit urmãtoarea prevedere, care constituie o parte
integrantã a acordului:

Ad. articolul 4
Fãrã a prejudicia prevederile art. 4, Guvernul României
va lua mãsurile adecvate pentru îmbunãtãþirea eficienþei prevederilor de transfer al plãþilor legate de investiþii.
În nici un caz, investitorii olandezi nu vor fi trataþi mai
puþin favorabil decât investitorii oricãrui stat terþ.

Pentru Guvernul României,
Teodor Viorel Meleºcanu,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Regatului Þãrilor de Jos,
Pieter Hendrik Kooijmans,
ministrul afacerilor externe

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor
dintre Guvernul României ºi Guvernul Regatului Þãrilor
de Jos ºi a Protocolului anexã, semnate la Bucureºti
la 19 aprilie 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al prevederilor art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului privind
promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor dintre Guvernul României ºi
Guvernul Regatului Þãrilor de Jos ºi a Protocolului anexã, semnate la
Bucureºti la 19 aprilie 1994, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 25 noiembrie 1994.
Nr. 238.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea
ºi protejarea reciprocã a investiþiilor ºi a Protocolului anexã,
semnate la Asunci—n la 21 mai 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Paraguay pentru promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor
ºi Protocolul anexã, semnate la Asunci—n la 21 mai 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 noiembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU

Bucureºti, 28 noiembrie 1994.
Nr. 115.

ACORD

între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea
ºi protejarea reciprocã a investiþiilor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Paraguay, denumite în continuare pãrþi contractante,
în dorinþa de a intensifica cooperarea economicã în beneficiul reciproc al ambelor state,
cu scopul de a crea ºi menþine condiþii favorabile pentru investiþiile investitorilor uneia dintre pãrþile contractante
pe teritoriul celeilalte pãrþi contractante,
recunoscând necesitatea de a promova ºi a proteja investiþiile strãine în vederea sporirii prosperitãþii economice
a ambelor state,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

Pentru scopurile prezentului acord vor fi aplicate urmãtoarele definiþii pentru termenii consemnaþi în continuare:
1. Investiþie desemneazã orice tip de active ale unui investitor al unei pãrþi contractante, investiþia pe teritoriul celeilalte pãrþi contractante, potrivit legilor ºi reglementãrilor celei
din urmã.
Termenul desemneazã în special, dar nu exclusiv:
a) proprietatea asupra bunurilor mobile ºi imobile, precum ºi a celorlalte drepturi reale ca ipoteci, gajuri ºi garanþii;
b) acþiuni, pãrþi sociale ºi alte tipuri de participãri la societãþi sau joint ventures;
c) creanþe ºi drepturi derivate din orice fel de prestaþii
cu valoare economicã ºi financiarã;
d) drepturi de proprietate intelectualã cum ar fi drepturi
de autor, brevete, modele ºi desene industriale, mãrci ºi
nume comerciale, secrete industriale ºi comerciale, procedee
tehnice, know-how, precum ºi alte drepturi similare care sunt
recunoscute de legile pãrþilor contractante;
e) concesiunile conferite prin lege sau prin contract al pãrþilor contractante pentru prospectarea, explorarea ºi exploatarea resurselor naturale. Orice modificare a formei în care
activele sunt investite sau reinvestite nu va afecta caracterul lor de investiþie.

2. Investitor,
ii(i) cu privire la România:
a) orice persoanã fizicã, care, potrivit legilor ºi reglementãrilor române, este consideratã ca fiind cetãþean al sãu;
b) orice persoanã juridicã constituitã conform legilor ºi
reglementãrilor române, având sediul ºi activitatea economicã
în România;
i(ii) cu privire la Republica Paraguay:
a) orice persoanã fizicã, care, în conformitate cu legislaþia existentã, este naþional al Republicii Paraguay;
b) orice persoanã juridicã constituitã conform legilor ºi
reglementãrilor Republicii Paraguay, care are sediul pe teritoriul acesteia.
3. Venituri desemneazã sumele produse de o investiþie
ºi include în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende,
dobânzi, majorãri de capital, redevenþe, onorarii ºi alte
venituri.
4. Teritoriu desemneazã:
ii(i) cu privire la România, teritoriul sãu naþional, inclusiv marea teritorialã, precum ºi platforma continentalã ºi zona economicã exclusivã asupra cãrora
îºi exercitã, în conformitate cu dreptul internaþional,
suveranitatea, drepturi suverane sau jurisdicþia;
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(ii) cu privire la Republica Paraguay, se referã la teritoriul statului asupra cãruia acesta îºi poate exercita
suveranitatea sau jurisdicþia conform dreptului internaþional.
ARTICOLUL 2
Promovare ºi admitere

1. Promovare: Fiecare parte contractantã va promova pe
teritoriul sãu, în mãsura posibilului, investiþiile investitorilor
celeilalte pãrþi contractante ºi va admite aceste investiþii în
conformitate cu legile ºi reglementãrile sale.
2. Admitere: Partea contractantã, care a admis o investiþie pe teritoriul sãu, va acorda aprobãrile necesare în legãturã cu aceastã investiþie, inclusiv executarea contractelor de
licenþã ºi asistenþã tehnicã, comercialã sau administrativã.
Fiecare parte contractantã va elibera, când va fi necesar,
autorizaþiile necesare pentru activitãþile de consultanþã sau
ale altor persoane calificate de naþionalitate strãinã.
ARTICOLUL 3
Protejare, tratament ºi zona de integrare economicã

1. Protejare: Fiecare parte contractantã va proteja pe teritoriul sãu investiþiile efectuate, în conformitate cu legile ºi
reglementãrile sale, de cãtre investitorii celeilalte pãrþi contractante ºi nu va obstrucþiona prin mãsuri nepotrivite sau
discriminatorii administrarea, întreþinerea, folosinþa, dreptul de
a dispune de acestea, dezvoltarea, vânzarea ºi, dacã va fi
cazul, lichidarea respectivelor investiþii. În mod special, fiecare parte contractantã va acorda aprobãrile menþionate la
art. 2 paragraful 2 al acestui acord.
2. Tratamentul naþiunii cele mai favorizate: Fiecare parte
contractantã va garanta pe teritoriul sãu un tratament just ºi
echitabil investiþiilor investitorilor celeilalte pãrþi contractante.
Acest tratament nu va fi mai puþin favorabil decât cel acordat de fiecare parte contractantã investiþiilor efectuate pe teritoriul sãu de cãtre propriii sãi investitori sau cel acordat de
fiecare parte contractantã investiþiilor efectuate pe teritoriul
sãu de cãtre investitori ai naþiunii cele mai favorizate, întotdeauna când acest din urmã tratament va fi mai favorabil.
3. Zona de integrare economicã: Tratamentul naþiunii cele
mai favorizate nu se va aplica privilegiilor pe care o parte
contractantã le acordã investitorilor unui stat terþ drept consecinþã a participãrii sau asocierii sale la o zonã de comerþ
liber, o uniune vamalã sau o piaþã comunã.
4. Altele: Tratamentul stabilit prin prezentul articol nu se
referã la avantajele pe care una dintre pãrþile contractante
le acordã investitorilor din state terþe ca urmare a unui acord
privind evitarea dublei impuneri sau a altor acorduri referitoare la impozitare.
ARTICOLUL 4
Liberul transfer

1. Fiecare parte contractantã, pe teritoriul cãreia investitori ai celeilalte pãrþi contractante au efectuat investiþii, va
garanta acestora liberul transfer al plãþilor referitoare la
aceste investiþii ºi în special al:
a) veniturilor;
b) rambursãrii împrumuturilor;
c) sumelor destinate acoperirii cheltuielilor privind administrarea investiþiilor;
d) aportului suplimentar de capital necesar pentru întreþinerea sau dezvoltarea investiþiilor;
e) sumelor realizate din vânzarea sau lichidarea parþialã
sau totalã a unei investiþii;
f) despãgubirilor prevãzute la art. 5 ºi 6.
2. Transferurile menþionate mai sus se vor efectua fãrã
întârziere nejustificatã, în valutã liber convertibilã la rata de
schimb aplicabilã la data transferului, în conformitate cu

reglementãrile regimului valutar în vigoare ale pãrþii contractante pe teritoriul cãreia s-a realizat investiþia.
ARTICOLUL 5
Exproprierea ºi despãgubirea

1. Nici una dintre pãrþile contractante nu va adopta direct
sau indirect mãsuri de expropriere, naþionalizare sau orice
altã mãsurã de aceeaºi naturã sau cu efecte similare împotriva investiþiilor investitorului celeilalte pãrþi contractante, cu
excepþia celor pentru interes public, în conformitate cu prevederile respectivelor constituþii naþionale ºi cu condiþia ca
aceste mãsuri sã nu fie discriminatorii ºi sã determine plata
unei despãgubiri prompte, adecvate ºi efective, conform dispoziþiilor legale.
Noþiunea de interes public va fi înþeleasã în conformitate
cu termenii stabiliþi în Protocolul anexã la prezentul acord.
2. Despãgubirea va trebui sã corespundã valorii reale de
piaþã pe care investiþia expropriatã sau naþionalizatã o avea
imediat înainte ca exproprierea, naþionalizarea sau alte
mãsuri echivalente sã devinã publice. Despãgubirea va trebui sã fie plãtitã fãrã întârziere, în monedã liber convertibilã.
Despãgubirea, care va include dobânzi de la data exproprierii
pânã la plata sa efectivã, va trebui sã fie realizabilã ºi liber
transferabilã în monedã convertibilã.
ARTICOLUL 6
Despãgubiri pentru pierderi

Investitorii uneia dintre pãrþile contractante care suferã pierderi ale investiþiilor sale de capital pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante, ca urmare a unui rãzboi sau a altui conflict
armat, revoluþiei, stãrii de necesitate naþionalã, rãscoalei, insurecþiei sau revoltei pe teritoriul celeilalte pãrþi contractante,
nu vor fi trataþi de cãtre aceasta mai puþin favorabil decât
propriii investitori sau investitorii oricãrui stat terþ, în ceea ce
priveºte restituirile, indemnizaþiile, lichidãrile sau alte plãþi.
Plãþile corespunzãtoare vor fi transferabile în conformitate cu
dispoziþiile art. 4.
ARTICOLUL 7
Subrogarea

Dacã o parte contractantã sau una dintre agenþiile sale
autorizate a acordat o garanþie pentru acoperirea riscurilor
necomerciale cu privire la o investiþie efectuatã de unul din
investitorii sãi pe teritoriul celeilalte pãrþi contractante, aceastã
ultimã parte contractantã va recunoaºte subrogarea primei
pãrþi contractante sau a agenþiilor sale autorizate ca având
aceleaºi drepturi cu cele ale investitorului, recunoscute de
legea pãrþii unde s-a efectuat investiþia, întotdeauna când
prima parte contractantã a efectuat o platã în virtutea acestei garanþii.
ARTICOLUL 8
Soluþionarea diferendelor dintre o parte contractantã
ºi un investitor al celeilalte pãrþi contractante

1. Pentru a rezolva diferendele referitoare la investiþii între
o parte contractantã ºi un investitor al celeilalte pãrþi contractante, pãrþile interesate vor efectua consultãri pentru
soluþionarea cazului, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
2. Dacã aceste consultãri nu permit soluþionarea diferendului într-un termen de ºase luni de la data cererii de soluþionare a diferendului, investitorul poate supune cazul, fie
jurisdicþiei naþionale a pãrþii contractante pe teritoriul cãreia
s-a realizat investiþia, fie arbitrajului internaþional. În acest ultim
caz investitorul are urmãtoarele opþiuni:
a) Centrul Internaþional pentru Reglementarea Diferendelor
relative la Investiþii (I.C.S.I.D.), creat de Convenþia pentru
reglementarea diferendelor relative la investiþii între state ºi
persoane ale altor state, deschisã spre semnare la
Washington D.C. la 18 martie 1965; sau
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b) un tribunal ad-hoc, constituit potrivit regulilor de arbitraj ale Comisiei Naþiunilor Unite pentru Drept Comercial
Internaþional (UNCITRAL).
3. În cazul recurgerii la jurisdicþia naþionalã, investitorul
nu poate apela la arbitrajul internaþional menþionat la paragraful 2 al prezentului articol, cu excepþia cazului când dupã
o perioadã de 18 luni de la data înaintãrii cererii de soluþionare nu s-a obþinut o sentinþã definitivã ºi executorie ºi
cele douã pãrþi, de comun acord, renunþã la continuarea în
aceastã instanþã judiciarã pentru a supune diferendul arbitrajului internaþional.
4. Partea contractantã, care este parte într-un diferend,
nu va putea invoca niciodatã în apãrare, pe durata procedurilor, imunitatea sa sau faptul cã investitorul a primit o despãgubire în cadrul unui contract de asigurare acoperind total
sau parþial daunele sau pierderile suportate.
5. Tribunalul arbitral va putea decide pa baza prezentului acord ºi a altor acorduri relevante între pãrþile contractante; pe baza termenilor altui acord specific care ar putea
fi încheiat cu privire la investiþii; pe baza legii pãrþii contractante parte la diferend, inclusiv a normelor sale referitoare la conflictul de lege; pe baza acelor principii ºi norme
ale dreptului internaþional aplicabile.
6. Deciziile tribunalului sunt definitive ºi obligatorii pentru
pãrþile în diferend.
ARTICOLUL 9
Soluþionarea diferendelor dintre pãrþile contractante

1. Diferendele dintre pãrþile contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea dispoziþiilor prezentului acord se vor
rezolva pe cale diplomaticã.
2. Dacã pãrþile contractante nu ajung la un acord în termen de 6 luni de la iniþierea diferendului, acesta va fi supus,
la cererea oricãreia dintre ele, unui tribunal arbitral compus
din trei membri. Fiecare parte contractantã va desemna un
arbitru, iar ambii arbitri astfel desemnaþi vor numi pe preºedintele tribunalului, care va trebui sã fie un naþional al unui
stat terþ.
3. Dacã una dintre pãrþile contractante nu ºi-a desemnat
arbitrul ºi nu a dat rãspuns invitaþiei celeilalte pãrþi contractante de a efectua aceastã desemnare în termen de 2 luni,
arbitrul va fi desemnat, la solicitarea acestei din urmã pãrþi
contractante, de cãtre preºedintele Curþii Internaþionale de
Justiþie.
4. Dacã cei doi arbitri nu reuºesc sã ajungã la un acord
în legãturã cu alegerea preºedintelui în termen de douã luni
de la numirea lor, preºedintele va fi desemnat, la cererea
oricãreia dintre pãrþile contractante, de cãtre preºedintele
Curþii Internaþionale de Justiþie.
5. Dacã, în cazurile prevãzute la paragrafele 3 ºi 4 ale
prezentului articol, preºedintele Curþii Internaþionale de Justiþie
este împiedicat sã realizeze aceastã funcþie sau este naþional al oricãreia dintre pãrþile contractante, numirile vor fi fãcute
de vicepreºedinte ºi, dacã ºi acesta este împiedicat sau este
naþional al oricãreia dintre pãrþile contractante, numirile vor
fi fãcute de cãtre judecãtorul Curþii cu cea mai mare vechime,
care sã nu fie naþional al nici uneia dintre pãrþile contractante.
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6. Tribunalul arbitral va adopta decizia sa cu majoritate
de voturi. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile
pentru arbitrul sãu ºi pe cele ale reprezentãrii sale în procedura de arbitraj. Cheltuielile preºedintelui, ca ºi celelalte
cheltuieli vor fi suportate, în principiu, în pãrþi egale, de cãtre
pãrþile contractante.
7. Tribunalul însuºi îºi va hotãrî procedura.
8. Deciziile tribunalului sunt definitive ºi obligatorii pentru
pãrþile contractante.
ARTICOLUL 10
Dispoziþii complementare

1. Fiecare parte contractantã va respecta permanent obligaþiile asumate cu privire la investiþiile investitorilor celeilalte
pãrþi contractante.
2. Dacã dispoziþiile legislaþiei oricãreia dintre pãrþile contractante sau obligaþiile dreptului internaþional, existente sau
care se vor stabili în viitor între pãrþile contractante în plus
faþã de prezentul acord, conþin o reglementare generalã sau
specificã, care conferã investiþiilor realizate de investitorii celeilalte pãrþi contractante un tratament mai favorabil decât cel
prevãzut în prezentul acord, aceastã reglementare va prevala asupra prezentului acord.
3. Orice expresie care nu este definitã în prezentul acord
va avea sensul cu care este folositã în legislaþia în vigoare
în fiecare stat contractant.
ARTICOLUL 11
Domeniul de aplicare

Prezentul acord se va aplica investiþiilor de pe teritoriul
uneia dintre pãrþile contractante, fãcute în conformitate cu
legislaþia sa, incluzând procedurile de admitere ale investitorilor celeilalte pãrþi, fãcute înainte sau dupã intrarea în
vigoare a acestui acord. Totuºi prezentul acord nu va fi aplicat diferendelor sau disputelor intervenite înaintea intrãrii sale
în vigoare.
ARTICOLUL 12
Intrarea în vigoare, durata ºi încetarea acordului

1. Prezentul acord va intra în vigoare dupã 30 de zile
de la data la care pãrþile contractante ºi-au notificat reciproc, în scris, cã au îndeplinit procedurile constituþionale necesare de aprobare în þãrile lor ºi va fi valabil pentru o perioadã
de 10 ani.
2. Dacã nici una dintre pãrþile contractante nu îl denunþã
în scris cu cel puþin 12 luni înaintea datei expirãrii sale, prezentul acord se va prelungi, în mod tacit, pe perioade de
10 ani, fiecare parte contractantã rezervându-ºi dreptul de
a denunþa acest acord prin notificare prealabilã, cu cel puþin
12 luni înaintea datei de expirare a actualei perioade de valabilitate.
3. În legãturã cu investiþiile realizate anterior datei de încetare a acestui acord, art. 1Ñ11 ale acordului vor continua
sã fie valabile pentru o perioadã de 10 ani de la data
expirãrii.
Drept pentru care, subsemnaþii, în mod corespunzãtor
autorizaþi pentru aceasta de cãtre respectivele guverne, au
semnat prezentul acord.
Întocmit la Asunci—n, la data de 21 mai 1994, în limbile
românã ºi spaniolã, cele douã texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
NICOLAE VÃCÃROIU,

Pentru Guvernul Republicii Paraguay,
LUIS MARIA RAMIREZ BOETTNER,

PRIM-MINISTRU

ministrul relaþiilor externe
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PROTOCOL

Cu ocazia semnãrii Acordului privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Paraguay, semnatarii acestuia au hotãrât, în plus, urmãtoarele prevederi, care fac parte integrantã
din acord:
În scopul de a se alinia la prevederile art. 109 al
Constituþiei naþionale a Republicii Paraguay, este necesarã

o clarificare a celor stabilite în art. 5 al acestui acord, ºi
anume cã noþiunile de utilitate publicã ºi interes social sunt
incluse în expresia interes public.
Semnat la Asunci—n, la data de 21 mai 1994, în douã
exemplare, fiecare în limbile românã ºi spaniolã, ambele texte
fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
NICOLAE VÃCÃROIU,

Pentru Guvernul Republicii Paraguay,
LUIS MARIA RAMIREZ BOETTNER,

PRIM-MINISTRU

ministrul relaþiilor externe

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Paraguay pentru
promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor ºi a
Protocolului anexã, semnate la Asunci—n la 21 mai 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor ºi a Protocolului anexã, semnate la Asunci—n
la 21 mai 1994, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 25 noiembrie 1994.
Nr. 239.

HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind numirea unor membri ai consiliilor de administraþie ale Fondurilor Proprietãþii Private
În temeiul art. 64 din Constituþia României ºi al art. 8 din Legea privatizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se numesc în calitatea de membri ai consiliilor de administraþie ale Fondurilor Proprietãþii Private urmãtorii:
Ñ domnul Adrian Niþu, în calitate de membru al Consiliului
de administraþie al Fondului Proprietãþii Private I Ñ
Banat-Criºana, cu sediul în Arad;
Ñ domnul Ionel Aichimoaie, în calitate de membru al
Consiliului de administraþie al Fondului Proprietãþii Private IV Ñ
Muntenia, cu sediul în Bucureºti;

Ñ domnul Victor Neagu, în calitate de membru al
Consiliului de administraþie al Fondului Proprietãþii Private V Ñ
Oltenia, cu sediul în Craiova.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 19/1994 privind numirea membrilor consiliilor de administraþie ºi a cenzorilor Fondurilor Proprietãþii Private, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 25 mai 1994, se
modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

IOAN GAVRA
Bucureºti, 29 noiembrie 1994.
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