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TEXTE N ERLANDAIS]

AKKOORD TUSSEN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE, ENERZIJDS, EN DE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK ROEMENIE, ANDERZIJDS, INZAKE DE WEDERZIJDSE
AANMOEDIGING, BESCHERMING EN VRIJWARING VAN INVESTERINGEN

De Regering van het Koninkrijk Belgi , handelende in eigen
naam en in naam van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens de Conventie houdende oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie
en

De Regering van de Socialistische Republiek Roemeni ,
Verlangende de economische samenwerking tussen de Contracterende Staten uit te breiden,
Bezield met het voornemen om voorwaarden te scheppen die
de beleggingen door investeerders van elke Staat op het grondgebied
van de andere Staat ten goede komen,
Zich ervan bewust dat het sluiten van een Akkoord inzake
wederzijdse aanmoediging, bescherming en vrljwaring van investeringen, t t dat doel kan bijdragen,
Overwegende, anderzijds, de gunstige Invloed die dergelijk
Akkoord zal kunnen uitoefenen op het verbeteren van zakelijke kontakten en het versterken van het vertrouwen op het gebied van investering-en,
Bijzonder belang hechtende aan de toepassing van de Slotakte van de Conferentie van Helsinki voor de beveiliging en de
samenwerking in Europa, inzake de economische, industri le en technische samenwerking,
Zijn overeengekoraen wat volgt :
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Artikel 1
1. ledere Overeenkomstsluitende Partij zal op haar grondgebied de investeringen aanmoedigen door investeerders van de andere
Overeenkomatsluitende Partij en ze zal deze investeringen toelaten
in overeenstemming met haar wetgeving.
2. Al de investeringen, toebehorende aan investeerders van
n van de Overeenkomstsluitende Partijen, genieten op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij een rechtvaardige en
billijke behandeling.
ledere Overeenkomstsluitende Partij verbindt er zich
toe z te handelen dat de uitoefening van de rechten die door dit
Akkoord erkend worden op het stuk van investeringen, niet gehinderd
wordt door overheidsmaatregelen die restrictief of discriminatorisch
zijn, vergeleken bij andere buitenlandse investeerders.
3. De bij de leden 1 en 2 van dit artikel gewaarborgde
behandeling zal niet minder gunstig zijn dan degene waarvan de in
vesteringen en de investeerders van derde Staten genieten.
Ze zal nochtans niet de voorrechten omvatten die een
Overeenkomstsluitende Partij toekent aan investeerders van een
derde Staat, dit in toepassing van haar deelname aan of haar lidmaatschap van een internationale economische organisatie.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit Akkoord :
1. De term "investeringen" beduidt elke met economisch
doel gedane inbreng van kapitalen of all andere vormen van activa,
omvattende de goederen, rechten en belangen, die door de deelnemers
aan de investering', in ondernemingen ge nvesteerd worden.
Moeten inzonderheid, maar niet uitsluitend, a s inves
teringen beschouwd worden :
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andere zakelijke

rechten ;
b)

c)

maatschappeliJke aandelen en andere bewijzen van deelgenootschap
in vennootschappen ;
schuldvorderingen en rechten op welkdanige prestatie ook met
economische waarde ;

d)

fabrieks- of handelsmerken, octrooien, technische m thodes en
all andere nijverheidsrechten, evenals het handelsfonds ;

e)

publiekrechterlijke concessies.

2.
a)

De term "investeerders" beduidt :

voor wat de Socialistische Republiek Roemeni aangaat : de Roemeense economische eenheden met rechtspersoonlijkheid die, overeenkomstig de Roemeense wetgeving, bevoegdheid bezitten inzake
buitenlandse handel en economische samenwerking met het buitenland ;

b)

voor wat het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg
aangaat : de fysische personen die volgens de Belgische of
Luxemburgse wetgeving a s burgers beschouwd worden van de Bel
gische of Luxemburgse Staat, evenals elke rechtspersoon en handelsonderneming met zetel op het grondgebied van het Koninkrijk
Belgi of van het Groothertogdom Luxemburg en op geldige wijze
opgericht volgens de Belgische of Luxemburgse wetgeving.

Artikel 3

1. De investeringen gedaan door investeerders van
n van
de Overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied van de andere
Overeenkomstsluitende PartiJ, kunnen slechts onteigend worden of het
voorwerp uitmaken van andere gelijkaardige maatregelen wanneer de
volgende voorwaarden vervuld zijn :
a)

de maatregelen worden getroffen ten algemenen nutte en krachtens
een geldige wettelijke proc dure ;
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b)

de maatregelen zijn niet ingegeven door discriminatie, vergeleken
bij de maatregelen die getroffen werden tegenover investeringen
en investeerders van derde Staten ;

c)

een passende proc dure wordt voorzien om net bedrag en de betallngswljze van de vergoeding vast te stellen.
Het bedrag van de; vergoeding moet overeenstemrr.en met de waarde
van de investering op de datum van de onteigeningsmaatregelen
of de gelijkaardige maatregelen.
Dit bedrag zal aan de rechthebbende werkelijk toegekend, vrij
overgemaakt en zonder uitstel betaald worden.

2. Op verzoek van de belanghebbende Partij, kan het bedrag
van de vergoeding herzien worden door een bevoegde rechtbank van het
land waar^de investering gedaan werd.
3. Indien er over het bedrag van de vergoeding een geschil
blijft bestaan tussen een investeerder van
n Overeenkomstsluitende
Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij, dit na uitputting
van de verhaalmiddelen voorzien in de wetgeving van de Overeenkomst
sluitende PaxtiJ op wier grondgebied de investering gedaan werd,
verlenen de Overeenkomstsluitende Partijen aan elke bij het geschil
betrotocen Partij het recht om, v r het Internationaal Centrum voor
Regeling van investeringsgeschillen, overeenkomstig het Verdrag aangaande de beslechting van investeringsgeschillen tussen Staten en
ingezetenen van andere Staten, opengesteld voor ondertekening te
Washington op 18 maart 1965, de proc dure in te stellen die voorzien
wordt in genoemd Verdrag, met het oog op de regeling van dit geschil
door verzoening of arbitrage.
Daartoe verleent elke Overeenkomstsluitende Partij
haar toestemming krachtens deze Overeenkomst.

4. De in het derde lid van dit artikel vermelde voorwaarde,
betreffende de uitputting van de verhaalmiddelen voorzien in de wet
geving van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de
investering gedaan werd, kan nochtans niet meer door deze Partij
ingeroepen worden tegen de investeerder van de andere Partij, na
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verloop van een termijn van twee jaar, te rekenen van de datum af
van de eerste gerechtelijke procedureakte.

5. ledere Overeenkomstsluitende Partij verbindt er zich
toe om de beslissing uit te voeren die genomen wordt door het Internationaal Centrum voor Regeling van Investeringsgeschillen.

Artikel 4

1. ledere Overeenkomstsluitende Partij waarborgt aan de
investeecders van de andere Overeenkomstsluitende Partij, in overeenstemming met de van kracht zijnde nationale wetten en reglementen, vrije transfer in de munt die aangewend werd voor de verwezenlijking van de investering of elke andere overeengekomen omwisselbare munt, van :
het ge nvesteerde kapitaal of de netto-opbrengst van de algehele
of gedeeltelijke likwidatie of vervreemding van de investering ;
de netto-opbrengst van de arbeid van onderdanen die vergunning
kregen om, met betrekking t t de investering, werkzaamheden uit
te oefenen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende
Partij ;
-

de netto-inkomsten zoals winsten, dividenden of intresten, voortkomende van het ge nvesteerde kapitaal.

2. ledere Overeenkomstsluitende Partij zal de nodige vergunningen verlenen om zonder uitstel de uitvoering te verzekeren van
deze transfers.

3. De transfers zullen geschieden overeenkomstig de offici le wisselkoersen die van toepassing zijn op de datum van overdracht.
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Artikel 5

Indien
n van de Overeenkomstsluitende Partijen,
krachtens een waarborg, gegeven voor een investering die gerealiseerd
werd op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij,
betalingen doet aan haar eigen investeerders, treedt deze Partij
daardoor in de rechten, verbintenissen en vorderingen, van deze in
vesteerders.
Deze indeplaatstreding strekt zich eveneens ult t t
het recht van transfer, bedoeld in bovenstaand artikel 4.
Ze zal afhankelijk zijn van de betaling der belastingen en taksen die wettelijk ten laste zijn van de investeerders,
alsmede van de uitvoering der geldende verbintenissen, voorzien in
de documenter! betreffer.de de toelating van de investering.

Artikel 6

1. De geschillen die tussen de Overeenkomstsluitende Par
tijen ontstaan in verband met de interpretatie en de uitvoering van
dit Akkoord worden, voor zover dit mogelijk is, geregeld door onderhandelingen tussen beide Partijen.
Indien dergelijk geschil niet kan geregeld worden binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van de aanvangsdatum der
onderhandelingen, wordt het op verzoek van
n der Overeenkomstslui
tende Partijen, naar een arbitragegerecht verwezen.

2. Het arbitragegerecht wordt a s volgt samengesteld :
iedere Overeenkomstsluitende Partij wijst een arbiter aan ; beide
arbiters stellen in onderling overleg aan de twee Partijen een Voorzitter voor, die onderdaan dient te zijn van een derde Staat, dewelke aangewezen wordt door de twee Overeenkomstsluitende Partijen.
De arbiters worden benoemd binnen een termijn van drie maanden, en
de Voorzitter binnen een termijn van vijf maanden, te rekenen van
de betekening door
n van de Overeenkomstsluitende Partijen aan de
andere Overeenkomstsluitende Partij dat zij het geschil wenst te
verwijzen naar een arbitragegerecht.
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Indien de arbiters niet benoemd worden binnen de overeengekomen termijn, gaat de Overeenkomstsluitende Partij die haar
arbiter niet benoemd heeft ermee akkoord dat deze benoemd wordt door
de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.
Wanneer de twee Partijen geen akkoord bereiken over
de benoeming van de Voorzitter, gaan zij er eveneens mee akkoord dat
deze benoemd wordt door de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties.
3. Het arbitragegerecht neemt zijn beslissingen op basis
van de bepalingen van dit Akkoord en andere gelijkaardige Akkoorden
die door de Overeenkomstsluitende Partijen werden afgesloten, alsmede
op basis van de beginselen en voorschriften van net Internationaal
Publiek Recht.
Het arbitragegerecht neemt zijn beslissingen bij meerderheid van stemmen en deze zijn definitief en bindend. Alleen de
twee Overeenkomstsluitende Partijen kunnen geschillen verwijzen
naar het arbitragegerecht en deelnemen aan de debatten.

4. ledere Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten
betreffende de aangewezen arbiter alsmede de kosten betreffende
haar vertegenwoordigers v r de rechtbank.
De kosten betreffende de Voorzitter en gebeurlijke
andere kosten zullen bij gelijke delen gedragen worden door de
Overeenkomstsluitende Partijen.

5.

Het arbitragegerecht bepaalt zelf zijn proc dure.

Artikel 7

1. Voor de toepassing van dit Akkoord verleent iedere
Overeenkomstsluitende Partij, op haar grondgebied, aan de investe-
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ringen of investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij,
een behandeling die niet minder gunstig mag uitvallen dan deze die
verleend wordt aan investeringen en investeerders van derde landen.

2. Wanneer een kwestie betreffende investeringen zowel
geregeld wordt door dit Akkoord enerzijds, en anderzijds, door een
Internationaal Akkoord of door een nationale reqlementering van
n der Overeenkomstsluitende Partijen, mogen de investeerders van
elke Overeenkomstsluitende Partij zich beroepen op de bepalingen
ter zalee die voor hen net meest gunstig zijn.

Artikel 8

1. Dit Akkoord zal goedgekeurd of bekrachtigd worden,
in overeenstemming met de in elke Staat van kracht zijnde grondwettelijke bepalingen.

2. Het Akkoord treedt in werking
n maand na de uitwisseling van nota's waaruit blijkt dat de grondwettelijke vereisten voor zijn inwerkingtreding vervuld zijn.

3. Het Akkoord wordt afgesloten voor een aanvankelijke
duur van tien jaar en zal na deze termijn in voege blijven,
tenzij
n van beide Overeenkomstsluitende Partijen het Akkoord
langs diplomatieke weg opzegt, met een opzeggingstermijn van
n
jaar.

4.

In geval van opzegging, blijft dit Akkoord gedurende

vijftien jaar van toepassing op de investeringen die gedaan werden
tijdens de p riode van zijn geldigheid.
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GEDAAN te Brussel, </•/- î 'ïvi & ^ l 7 ?S in twee oorspronkelijke
exemplaren, in de Nederlandse, Franse en Roemeense taal, de drie
teksten zijnde gelijkelijk authentiek.

Voor de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie:

Voor de Socialistische Republiek
Roemenie:

H. DE BRUYNE

A. LAZAREANU

Vol. 1946, 1-33358

1996

1996______United Nations — Treaty Series

•

Nations Unies — Recueil des Traités

221

[ROMANIAN TEXT — TEXTE ROUMAIN]

ACORD ÎNTRE UNIUNEA ECONOMICÂ BELGO-LUXEMBURGHEZA, PE DE O PARTE, §1 REPUBLICÂ SOCIALISTÂ ROMA
NIA, PE DE ALTÂ PARTE, PRIVIND PROMOVAREA, PROTEJAREA §1 GARANTAREA RECIPROCÂ A INVESTITIILOR

r.uvemul Regptului llelpriei, ac'Çionînd atît în nutuele
SPU cît P i în mimele Narelui Ducat de Luxemburg, ïn virtutea
Conventiei privind crearea l'niunii Economice Belgo-Luxemtiurgheze ,

Guvernul Republicii Socialiste Romania
In dorinta de a dezvolta relatiile de cooperare ccononiica înLre Statele Contractante,
In inten^ia de a créa conditii favorabile investi tiilor
ofectuate de investitorii fiecârui Stat pe teritoriul celuilalt
Stat ,
Con^tiente de contribu1,ia pe care o poate aduce în aceste scopuri încheierea unui Acord privind promovarea, protejarea si g-irantarea reciproca a investi^iilor,
Considerînd, pe de altâ parte, influenta favorabilfl pe
care o va putea exercita un astfel de Acord pentru a améliora
contactele de afaceri ci a întàri încrederea în dotneniul inves
ti t i i 1 o r ,
Acordînd o importants deosebitâ aplicârii Actului fi
nal al Conferin^ei de la Helsinki pentru securitate si coopera
re în Europa, privind cooperarea economics, industrials ?i tehnica ,
Au convenit celé ce urmeazS :
ARTICOLUL 1
1 . Fiecare din rSrjjile Contractante va încuraja pe te
ritoriul sflu investi-^iile investitorilor celeilalte Parti Con-

Vol. 1946, 1-33358

222_______United Nations — Treaty Series

•

Nations Unies — Recueil des Traités

tractante si va admite nceste investit;!!, în conformitate eu
legislatia sa.
2. Toate investit iile, apar^inînd unor investitori ai
uneia din Par^ile Contractante, se bucura pe teritoriul celeilalte PflrÇi Contractante de un tratanent just si echitabil.
Fiecare clin Pârtile Contractante se angajeazâ sa
fncrt astfel ci exercitarea drepturilor recunoscute de prezentul
Acord, în ceea ce priveçte investi-Çiile , s." nu fie împiedicatâ
prin mrisuri, luate de autoritâ1;i, care ar fi restrictive sau
discriminator! i în raport eu ceilaltl investitori strâini,
J. Regimul asigurat de paragrafele 1 si '2 aie prezentului articol va fi nu Diai putin favorabil decît cel de care se
vor bucura investit i il e ^i investitorii din State terte.
Totusi el nu se va extinde la privilegiile pe care
o Tarte Contractants le acordâ invest it oril or unui Stat tert,
în virtutea participârii sau asocierii sale la o uniune econo
mics, o uniune vamalfl , o piatft comunr. , o zona de liber schirnb
sau o orgnn i zn ç i c economics regional^ eu caracter international.
ARTICQLUL 2
l'entru aplicarea prezentului Acord:
1. Termenul ,, investi ^ii" desemneazà orice aport de ca
pital, snu de alte elemente de activ, la realizarea unui obiectiv economic, constituite din bunuri , drepturi si interese, investite în întreprinderi de participan^ii la investi^ie.
Trebuie considerate în spécial, dar nu exclusiv,
ça investi Çii :
a) bunurile mobile §i imobile, ça ci orice alte
drepturi reale;
b) pâr^ile sociale si alte forme de pnrt ici pat i i
în soci eta^i ;
c) crean^ele si drepturile la orice prestaÇii avînd
o valoare economic h;
d) mSrcile de fnbricn sau de cotuert, breveté, nrocedee tehnice, nunie comerciale ^i orice ait drept de proprietate industrial?; , precutn §i fondul de comert:
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e) concesiunile de drept public.
2. Termenul ,, investi tor" desenmeaza :
a) în ceea ce priveste Uegatul Relgiei si Marele
Hucat de Luxemburg: personnele fizice care, votrivit legislatiei
belgiene sau luxemburgheze , sînt considerate cetâÇeni ai Statului belgian sau ai Statului luxemburgliez, precum si orice persoanS juridicâ si orice firmâ coraercialâ, avîndu-si sediul pe
t-pritoriul Hegatului Helgiei sau Marelui Ducat de Luxemburg ci
constituite valabil potrivit legislatiei belgiene sau luxembur
gheze:
b) în ceea ce priveste rtepublica Socialists iïoraânia:
unitS^i economice romane avînd personal itnte juridicâ ci care, în
conf ormit at e eu legisla^ia romiinii , au atribu^ii de comert; exte
rior si de cooperare economics eu strâinatatea.
AKTKX'IA'L 1

1. Investi \ i il e efectuate de investitori ai uneia din
Contractante pe teritoriul celeilalte Par^i Contractan
te nu vor putea fi expropriate sau supuse altor raâsuri avînd un
efect similar decît dacâ sînt îndeplinite urmâtoarele condiçii:
a) mâsurile sînt adoptate în interesul public
ci printr-o procedurâ legalâ potrivitâ;
b) ele nu sînt discriminatorii în raport de mâsurile
luate fa$S de investi^iile si investitorii ^ârilor ter-Ce;
c) este prevSzutft o procedurâ adecvatà pentru stabilirea sumei si modului de plata a despàgubirii .
Suma despàgubirii va trebui sa corespundâ valorii investiÇiei la data mâsurilor de expropriere
sau a mâsurilor similare.
Aceastà sumà va fi efectiv plâtitâ beneficiarului, liber transférais si vnrsatâ fflrà întîrziere.
2. La cererea iiAr^ii interesate, suma despflgubirii va
putea fi reevnluatn de cfltre un tribunal competent din 1;ara
unde a fost efectuatS investira.
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3. Dacft subzistâ un diferend între un investitor al
une! l'fir^i Contractante s,i cealaltA Tarte Contractante privitor In sumn despagubirii , dupa ce au fost epuizate càile de
solut.ionnre oferite de legislaÇia Partjii Contractante pe teritoriul cflrein a fost realizatA investira, Pârtile Contractante
recunosc fiec.lrel pftrt;! la diferend dreptul de a angaja în fa$a
Centrului Int ernn^ionnl pentru rteglementarea Diferendelor re
lative la Investitii, conform Conventjiei privind reglementarea
dlf crendel or relative In investitii între State si cetâteni ai
altor State, deschisiî pentru semnare la Washington In 18 martie 1065, procedura prevnzutâ de nuraita Convençie, în vederea
rejçleraentf\rii acestui diferend prin conciliere sau artiitraj ;
în accst scop fiecare l'nrte Contractants îçi dS consimtÉimîntul
prin pre/.entul Acord.
'i . Totusi conditin rnentionatA în psiragraful 1 al pre•/entului articol, relntivâ In opuizprea câilor de solul;ionare
oferite de législatif! Hftr^ii Contractante pe teritoriul câreia
a fost realizata investi-çia, nu va putea fi opusà de aceastâ
Parte invest i torului celeilalte l'âr-Çi, dupa un termen de doi ani
decurgînd eu începere de la data primuTui act de procédure juridic? în vederea regleuientnri i ncestui diferend de câtre tribural e.
5. Fiecare din PArÇile Contractante se angajeazA sn
exécute hotôrîrea care va fi data de Central International pen
tru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii.

ART ICO LU L k

1. Fiecare din PSrÇile Contractante garanteazâ investitorilor celeilalte Par-ci Contractante, conform legilor ^i ré
gi ement/i ril or nationale în vigoare, liberul transfer, în deviza
utiliznta pentru realizarea investitiei sau într-o altâ deviza
convertibilâ convenitâ:
- a capitalului investit sau a produsului net al 11chidarii sau înstrfi inârii , totale sau partiale, a investitiei;
- a veniturilor nete, ça beneficii, dividente sau dobînzi, rnportate de capitalul investit;

Vol. 1946, 1-33358

1996

1996______United Nations — Treaty Series

•

Nations Unies — Recueil des Traités

- a produsului net al muncii cetâtenilor autorizat;! sa
cxercite o activitate privind investira, pe teritoriul celeiInlte PArti Contractante.
2. Fiecare din Pâr^ile Contractante va acorda autorizatiile necesare pentru a asigura fnrà întîrziere executarea acestor transferuri .
3. Transferurile vor fi executate la cursurile de scliimb
oficiale care sînt aplicabile la data acestor transferuri.

ARTICOLl'L <-,
Dacn
i date
lalte PS.r'Çi
investitori,
obliga^iile

una din I'arCile Contractante, în virtutea unei gapentru o investi^ie realizatâ pe teritoriul celeiContractante, efectueazâ vSrsâminte propriilor sûi
ea este, prin aneasta, subrogatà în drepturile,
si ac^iunile numi^ilor investitori.

Aceasta subrogare se extinde de asemenea asupra dreptului rie transfer men^ionat în articolul b de mai sus.
Ea va fi subordonatS plà^ii impozitelor §i taxelor care
incumbfl în mod legal investitorului si îndeplinirii tuturor angajamentelor aflate în vigoare, prevftzute în documentele de admitere a investi^iei.

ARTICOLUL 6
1. Diferendele care survin între PârÇile Contractante
eu privire la interpretarea ci aplicarea prezentului Acord sînt
reglementate, pe cît posibil, prin tratative între celé doua
PârÇi. Dacà un astfel de diferend nu poate fi réglementât într-un
termen de sase luni dupa data începerii tratativelor, el va fi
supus - la cererea uneia din Pôr-Çile Contractante - unui tribu
nal arbitral .
2. Tribunalul arbitral este constituit astfel: fiecare
Tarte Contractantâ desemneazà un arbitru; cei doi arbitri propun, de comun scord, celor doua Pâr^i, un presedinte care trebu-
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ie sa fie oetotean al unui Stnt tert, desemnat de nfitre celé
doi.ii> Piir^i Contractante. Arbitrii sînt nuiuiti în tci.uen de trei
luni si près edintel e în terinen rie cinci luni, dupa ce una din
Pârtilc Contractante a notificat celeilalte Pâr1;i Contractante
en doreste sa supuna diferendul unui tribunal arbitral. Dacà
nrbitrii nu sînt numi^i în terwenul convenit, Partea Contractan
ts core nu si-a numit arbitrul este de acord Cfi acesta sa fie
numit de câtre Secretarul General al î.'atiunilor Unité. Dacâ celé
dou.-i Pnr^i nu pot sa se punn de acord asupra numirii presedintelui, elc sînt de aseinenea de acord ça acesta sô fie numit de
Secretarul General al Natiunilor Unité.
3. Tribunnlul arbitral tsi adopta deciziile pe baza dispoziliilor prezentului Acord si «Itor Acorduri similare, încheinte de Pnrtile Contractante, ça si ne baza principiilor ^i
nortr.elor r.reptului international public. Tribxmalul arbitral
îçi in hot,"; r î ri le prin majoritatc de voturi si hotârîren sa este
definitive si obligntorie. Singure celé doufl PJlr^i Contractante
pot supune diferende tribunalului arbitral si participa la dezbateri .
>i . Fiecare Parte Contractants suportâ cheltuielile privind arbitrul desemnat precum si chel tuiel ile privind reprezentantii s"'i înaintea tribunalului. Cheltuielile privind pre= edintele si celelalte ctieltuieli vor fi siiportate în pSrÇi
égale de TAr-Çile Contractante.
5. Tribunalul arbitral îsi fixeazfi propria sa procédure.

AHTICOLUL 7
1. Pentru aplicarea prezentului Acord, fiecare din Fflr1;ile Contractante va rezerva, pe teritoriul sSu, investi^iilor
si investi torilor celeilalte l'flrçi Contractante, un tratament
nu mai putin favorabil decît eel pe care îl rezerva
lor si investitorilor din ter-Ce Cari .

2. DacS o problemn privind invest i^iil c este reglementatâ în ncelasi timp, pe de o parte de câtre prezentul Acord ^i ,
l>e de altâ parte, de câtre un Acord international sau de regleinentâri nationale ale uneia din Pâr-Çile Contractante, investitorii fiecàreia din far-file Contractante pot sa se prevaleze
de dispozi-Çiile în materie care le sînt celé mai favorabile.
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AHTICILUL S

1. rrezentul Acord va fi aprobat sau ratificat conform
cisyio2.it iilor constitutional în vigoare în fiecare Stat.
2. Acordul va intra în vigoare o lunS dupa schicibul notelor constntînd îndeplinirea formalitfitil or constituÇionale
cerute în vederen intrflrii sale în vigoare.
1. M este încheiat pentru o duratâ initiais de zece
ani si va r;miîne în vigoare dupa acest termen, afarâ de cazul
cînil una din celé doua Pâr^i Contractante îl denun^ft pe cale
diplomatie."' eu preaviz de un an.
^t. In caz de denun^are, prezentul Acord va râraîne anlicabil investi ( iilor efectuote în timpul validità-Jii sale pen
tru o péri ondn de 15 ani.
Semnat la / ^**-*fr* i a

/S &*s«?fJ-t. fJ

î n doufi exemplare

oricinnle, fiucnre în linibile francezS, neerlandezâ ci roraAnft,
celé trei texte avînd aceeasi autoritate.

Pentru Uniunea Economicâ
Belgo-Luxemburgheza:

Pentru Republicâ
Socialistâ Romania:

H. DE BRUYNE

A. LAZAREANU
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