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ACORD

INTRE

GUVERNUL ROMÂNIEI

ŞI

GUVERNUL REPUBLICII AZERBAIDJAN

PRIVIND PROMOVAR..EA

ŞI

PROTEJAREA

RECIPROCA
A INVESTITIILOR
.
.

2

Guvernul României şi Guvenaul Republicii Azerbaidjan, denumite in
cele ce urmează Părţi1e Contracttmte
11

DORIND
::>:mbelor state,

să

intensifice cooperarea

economică m

avantajul reciproc al

INTE.t~ŢIOliÂND să creeze şi să menţină condiţii favorabile pentru
investiţiile

investitorilor unei
Părti ·contractante.
'
.

Părţi

Contractante pe teritoriul statului celeilalte

P..ECUNOSCÂND că promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor în
baza prezentului Acord va conduce la stimularea iniţiativei în afaceri şi va spori
.prosperitatea în ambele state,
CONŞTIENTE

. reglernenteze şi să
intre ambele ţări,

de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat care să
garanteze promovarea şi protejarea reciprocă a investitiilor

AU CONVENIT cele ce

urmează:

)

ARTICOLUL 1
/

Î

DEFINITII
'

În sensul prezentului Acorei:
Termenul "investitor" se referă, în legătură cu fiecare Parte
Contractantă, la următorH subiecţi care efectuează investiţii pe teritoriul statttlui
celeilalte Părti Contractante, In conformitate cu acestAcord:
(1)

(a) persoane fizice care, In conformitate cu legea statului acelei
. . . . ., sili;
.....
1.,_,m1tractante, sunt cons1uerate a f'1 ceta\enn
""'

Părţi

• ..l

(b) .persoane juridice, incluzând societăţi comerciale, corporaţii,
asociaţii de afaceri . şi alte organizaţii similare, care sunt constituite sau altfel
organizate, in mod corespunzător, in conformitate cu legea statului acelei Părf .....~.::::::11(:::9
Contr~tante şi care işi au sediul, precum şi activităţile economice efective / - ~- G'"'
4
teritoriul statului aceleiaşi Părţi Contractante.
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(2) Termenul i11vestiţie" va însemna orice fel de active investite de către
i11vestitorH une1 Părţi Contract.a11te pe teritoriul statului celeilalte Părţi
Contract.ante, In conformitate cu legile şi reglementările legale ale statului
acesteia · din urmă. si
dar nu exclusiv :
, va include. in STiFciaL
r-

11

~

şi

~

r

(a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobil~:, precum
alte drepturi reale, cum ar fi servituţi, ipoteci, drepturi de retenţie, gajuri;
(b)

acţiuni , părţ:i

sociale sau orice alt fel de partkipare la

societăţHe

comerciale;
(c) drepturi de creanţă sau orice alte drepturi privind prestaţii care au
o -valoare e-eonomkă, asociate unei investiţii sau veniturilor reinvestite;
(d) drepturi de proprietate

intelectuală

cum sunt drepturi de autor;
brevete, desene sau modele industriale, mărci de comerţ sau de serviciu, nume
comerciale~ kuow-how şi fond comercial, precum şi orice alte drepturi similare
recunoscute de legile naţionale ale Pă11i1or Contractante;

"

(e) .concesiuni de drept public, incluzând concesit.mi privind
prospectarea, extracţia sau exploatarea resurselor natJ..u::~le, precum şi alte drepturi
acordate prin lege, prin contract sau prin hotărârea autorităţilor, fn conformitate
cu legea.
Nici o modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu
va afecta caracterul lor de investiţie.

_)

(3) Termenul "venituri., înseamnă sumele produse de o investiţie şi
. include, In special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobânzi, câştiguri de
capital, redevenţe, management şi asistenţă tehnică sau alte onorarii, indiferent de
forma In care este plătit venitril.
(4) · Termenul "ter1toriu" fnsearnnă;

- fn ceea ce priveşte România, teritoriul României, inclusiv marea sa
teritorială şi . spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mărH teritoriale asupra
cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul
continent~l si zonele economice exclusive asunra
cfuora România Isi
r, exercită
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- în ceea ce priveşte Republica Azerbaidjan: teritoriul Republkii_..--=
Azerbaidjan inclusiv apele interioare ale Republicii Azerbaidjan, sectorul lvWfp· R< ~
Caspicţ: ~p~ţinând Republicii Azerbaidjan, spaţiul aer~fin de deasupra Repuţ;'~tii"'/G:~; ~
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Azerbaidjan, asupra cărora pot fi exercitate drepturile suverane ale Republicii
Azerbaidjan privind sub~olul, fundul :illării şi resursele naturale şi orice suprafaţă
care a fost sau poate fi In continuare stabiHtă In concordanţ.ă cu dreptul
h1temaţional şi cu legislaţia Republicii Azerbaidjan.

ARTICOLUL 2

.

, PROA-10VAFR SI AnMITERR
·.

(1) Fiecare Pa.rte Contractantă va promova, pe cât posibil, investiţiile
efectuate pe teritoriul statului său de către investitorii ce1e1Jalte Părţi Contractante
si va admite aceste investitii
si reglementările
nationale
, în conformitate cu legile
......
......
leg:::tle.

.

.

.

(2) Dacă o Parte Cont:ractantă a admis o investiţie efectuată :pe teritoriul
statului său de către investitori ai celeilalte Părţi Contractante, ea va acorda. î11
conformitate cu legile
si
nationale
autorizaţHle
necesare în
, reglementările
. "] legale,
.
-tu
.
.
.
.
1
.
.
.
l
l
1ega .-ra cu acea mvestJţJe, mc us1v autonzaţjj e pentru angaJarea ce person(ll ce
conducere şi tehnic la alegerea lor.
.~l

ARTICOLUL 3
PROTEJARE SI
TRATAMENT
'

Fiecare Pat1e Contractantă va proteja pe teritoriul statului său
investiţiile efectuate, In conforrllÎtate cu legile şi regle:illentările naţionale legale,
de investitorii celeilalte Părţi Contractante şi nu va afecta prin :illăsuri
nerezonabile sau discrimi11atorii managementul, întreţinerea, folosinţa,
fructificarea, extinderea, vânzarea sau lichidarea acestor investiţii. În special,
fiecare Parte Contractantă sau autorităţile sale co:illpetente va e:illite autorizaţiile
necesare men~onate la Articolul 2, alineatul (2) din prezentul Acorei.
(1)

(2) Fiecare Parte Contractantă va asigura un tratament just şi echitabil P~:._..._
teritoriul statului său invesHtli1or
investitorilor celeil:::t.lte P~rti• Contractante. P./. est·
~-::'
'f
.- ."
tratament nu va fi mai putin favorabil decât cel acordat de fiecare 1R~, s~J~ r
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5
Contractantă h1vestiţmor

efectuate pe teritoriul statului său de investitorii proprii,
sau decât cel acordat de fiecare Parte Contractantă investitiilor efectuate pe
teritoriul statului său de către i11vestitorii oricărui stat terţ, dacă acest din urmă
· trat~ment este mai favorabi].

J

(3) Tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca
. obligaţie a unei Părţi Contractante de a extinde asupra investitorilor şi
investiţiilor celeil;;>tlte Părţi Contractante avantajele rezultate din orice uniune
vamală sau economică existentă sau viitoare, zona de comerţ liber sau
organizaţie e.~:onomică regională, la care oricare din Părţile Contractante este sau
devine membru. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care
oricare Parte Contradantă 11 acordă investitorilor unui stat terţ In virtutea unui
acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe bază de redprodtate,
referitoare la impozitare.

ARTICOLUL4
TRANSFERUL LIBER

Fiecare Parte Contractantă, pe teritoriul statului căruia s-au efectuat
investiţii de către investltorii celeilalte Părţi Contractante, va garanta acelor
investitori transferul liber al plăţilor fn legatură cu aceste investiţii, în special aL
(1)

)

(a) capitalului
si extinderea investitiei·,
'

şi

fondurilor suplimentare necesare pentru

întreţinerea

'

(b) veniturilor conform Articolului 1, alineatul (3) din prezentul
Acord·'
.

(c) sumelor provenind din împn1muturi contractate sau alte
contractu;;>tle asumate pent:n.! investiţie;
(d)
sumelor rezultate din
instrăinarea sau lichidarea unei investiţli;

(e) oricărei
5 al Acordului.

despăgubiri datorată

vânzarea

totală

sau

obligaţii

parţială,

unui investitor în virtu.tea Articolului

Transferurile se vor efectua fără intilldere, i11

valută convertibilă.

-

(2) Fără a ţine seama de prevederile alineatului (1) al acestui Articol,
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Dacă

nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua,
în conformitate cu legile şi reglement::iri1e naţionale legale în vigoare ale Pă..rţii
Contractante pe teritoriul statului căruia s-a efectu.at investiţia, la cursul de
schimb aplicabilla data trans'ferului.
(3)

-,
)

ARTICOLUL 5
DESPA<iUBIRE PENTRU EXPROPRTE:RE

(1) Niduna din

)

ŞI

PIERDE!U

Pă..T1;Jle

Contractante nu va lua, fie direct, fie indirect,
măsuri de expropriere, naţionalizare sau alte măsuri având aceiaşi natură sau cu
acelaşi efe-et (menţionate în continuare ca "expropriere") împotriva investiţii1or
investitorilor celeilalte Părţi Contractante, decât dacă măsurile sunt luate în
interes public aşa cum s-a stabilit prin lege, pe o bază nediscriminatorie şi în
conformitate cu procedura legală, şi cu condiţia să fie luate prin acordarea unei
despăgubiri efective şi adecvate. Cuantumul despăgubirii pentru expropriere,
inclusiv dobânda, se va stabili în valută convertJbHă şi se va plăti, fără 1ntârziere,
investitorului îndreptăţit să o primească. Sumele rezultate vor fi fn mod liber şi
.prompt transferablk·.
(2) InvestitorH unei PărţJ Contractante ale căror investiţii, efectuate pe
teritoriul · statului celeilalte Părţi Contractant.e, au suferit pierde-ri datorită
războiului sau oricărui conflict armat, revoluţiei, stării de urgenţă sau rebeliunii,
care au avut loc pe teritoriul statului acesteia din urmă, ]j se va acorda de către
această din urmă Parte Contractantă, un tratament In ceea ce priveşte restituirea,
compensmea, despăgubirea sau altă modalitate de soluţionare, nu mai puţin
favorabil decât cel acordat. de această din urmă Parte Contractantă investitorilor
proprii sau investitorilor oricărui stat terţ.
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· ARTICOLUL 6
DOf;!I..ENIUL DE APLICARE AL ACORDULUI

PrezentuJ Acord se va aplica investitiilor de pe teritoriul statuJui unei
Păiţi Contractante, efectuate In conformitate cu legile şi reglementările naţionale
legale, de către investitorii celeilalte Părţi Contractante, după intrarea in vigoare .
a acestui Acord.

ARTICOLUL?
ALTE

OBLIGAŢII

(1) Dacă legislaţia · naţională a oricărei Părţi Contractante indreptăţeşte
investitiile
investitorilor celeilalte Părti' Contractante la un tratament mai favorabil
'
decât cel prevăzut de acest Acord, respectiva legislaţie naţională va prevala
a~upra acestuj-Acord, in ~ăsu:ra In care este mai favorabilă .
.

(2) Fiecare Parte Contractantă va respecta orice altă obligaţie pe care şi-a
asumat-o privind investiţiile efectuate pe teritoriul statului său de investitorii
celeilalte Părti Contractante.
~

ARTICOLUL 8
PRINCIPIUL SUBROGAFJJ

Dacă

oricare Parte Contractantă sau agenţia desem11ată de ea face plăţi
unuia dintre investitorii săi pe baza unei garanţii financiare Impotriva riscurilor
necome-rciale, cu privire la o investiţie de pe teritoriul statului celeilalte Părţi
Contractimte, aceasta din urmă va recunoaşte, In virtutea princip-iului subrogfu'H,
transfen:ll oricărui drept sau titlu al acestui investitor către prima Parte
Contractantă sau către agenţia desemnată de ea. Cealaltă Parte Contractantă-: aifl"-1 ~"'
îndreptatită să deducă ta~ele şi celelalte obligaţii cu caracter public dat ţâtee%J;cr;
4
4
p1ătibile de către investitor.
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SOLUTIONA!UJA DIFEF..ENDELOR INTllE O PARTE
CONTRACTANTĂ SI UN INVESTITOR AL CELEILALTE
1

.

.

PĂRTICONT~~CTANTE

In scopul soluţionării cHferendelor relative la investiţH între o Parte
Contractantă si un investitor al celeilalte Părti Contractante, vor avea loc
'
'
. consultări între părţile interesate în vederea soluţionării cazului, pe cât posib:il, pe
.cale ~infabila.
(1)

(2) Dacă aceste consultări nu conduc la o soluţie în termen de şase luni
de la data cererii de soluţionare, investitoru1 poate supune diferendul, la alegerea
~.a. S}J_
re so-l11ţio:nare_ h-F :
.

.. -- (a) ~instanţa . j.:tdecătorească competentă a Pă.rţii Contractante pe

teritoiiul statului ~căruia- s~a efectuat investiţia; sau
· (b) Centrul Inten1aţ:iona1 pentru Reglementarea Dife:re11delor :relative la
- hrvestiţii (IC_SID), · înfiinţat ca urmare a Convenţiei pentru Reglementarea
Diferendelor relative 1~ Investiţii între State şiPersoane ale altor State, deschisă
. ~pre ~sem.narelaWashington la 18 marUe 1965 ; sau
. · (c) un tribunal arbifpl ad-hoc, care, dacă nu s-a convenit altfel Intre
părţile la diferend, va.fi constituit fn conformitate cu Regulamentul de arbitraj al
Comisiei Naţiunilor Unite peritru Drept Comercial Internaţional (UNC!TRAL) .
(3) Fiecare Parte Contractantă consimte prin aceasta să supună orice
diferend relativ la o investiţie conciHerii sau arbitrajului internaţional.
care este pa:..rte la diferend nu va invoca niciodată,
pe durata procedurilor privind diferendele relative la investjţii, ca apihare,
imunitatea sa, sau faptul că investitorul a primit o despăgubire In cadrul unui
contract de asigurare care acoperă integpl sau parţial paguba ori pierderea
(4) Partea

suferită.

CDntractantă

ARTICOLUL 10
~

SOLUTIONAFRA niFEFRNDELOR INTRE

-

PARŢIT

-E

CONTRACTANTE

Diferendele între Părţile Contractante privind interpretarea sau
. -aplicarea prevederilor acestui Acord vor fi soluţjonate pe c~i diplomatice.
(1)

'

(2) Dacă _ celţ: două Părţi Contractante nu pot ajunge la o intelegere In
termen de şase luni _de la de.clanşarea diferendului Intre ele, difere11dul, la
cererea oricarei Păr1i Contracta:nte, va fi supus unui tribunal arbitraJ format din
trei membri. Fiecare Parte Contractantă va numi un arbitr"'ll, iar cei doi arbitri vor
nulllÎ _Un preşedţ:nte care va fi cetăţean al unui stat terţ.

.

(3\
. .· În cazul în care una din PărtiJe Contractante nu si-a numit arbitrul si
.
nu a dat curs invitatiei
celeilalte
PărtJ
Contractante
să
facă
această
numire
în
.
termen de două luni, arbitrul va fl numit, la cererea acelei Părţi Contractante, de
către Presedintele- Curtii Internationale de Justitie.

.

'

'

'1

•

ambii arbitri nu pot ajunge la o înţelegere privind alegerea
preşedintelui în termen de două luni după numirea lor, acesta din urmă va fi
Contractante, de către Presedintele Curţii
numit, la cererea oricărei
'
lnten1aţkmale de Justiţie.
(4)

în cazurile spe-Cificate în alineatele (3) şi (4) ale acestt.:d ArtkoJ,
Presedintele Curtii Internationale de Justitie este fmnl:jedicat să isi exercite functia
respectivă sau dacă este cetăţean a} oricărei Părţi Contractante, nun•iTea se va
face de către Vicepreşedinte, iar dacă acesta din urmă este împiedicat să o facă
sau dacă este cetătean al oricărei Părti' Contractante, numirea ·se va face de către
judecăton:tl cu cea mai mare funcţie din cadn.11 Curţii, care nu este cetăţean al
vreunei P~rţj Contractante.
(5)

)

Dacă

•

Dacă,

'1

•

'

"

'

.

(6) Sub rezerva altor dispoziţii date de
va stabili ·propria procedură.

Păr1He

Contractante, tribunalul

1ş1

(7) Fiecare Parte Contractantă va suporta cheltuieli1e arbitrului :r;oe care 1-a
mimit şi ale reprezentării sale în procedurile arbitrale. Cheltt.1ie1ile roentru
preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi sup:)rtate In mod egal de către Părţile
Contractante.
(8)
Pati:e

Hotărârile

Contractantă.

tribunalului sunt definitive

şi

obligatorii pentru

îO

ARTICOLUL 11

PREVEDERI FINALE
(1) Prezentul Acord va intra fu vigoare la treizeci de zile de la data la care
Pă...rţ11e Contrrictante fşi vor fi notjficat reciproc că au fost îndeplinite procedurile
leg::\le pentn.! intrarea în vigoare a acestui Acord. El va rămâne în vigoare pe o
perioadă iniţjală de zece ani. Ulterior el va continua să rămână în vigoare până la
expirarea a douăsprezece luni de la data la care oricare Parte Contractantă va
notifka în scris ceJeiJalte Părţi Contractante, cu privire la încetarea valabilităţii
s~le.

(2) In cazul unei notificări oficiale de denunţare a prezentu.lui Acord,
prevederile Articolelor de la 1 1a 10 vor continua să fie în vigoare pentru o
perioadă de încă ze~e ani pentru investiţiile efectuate Inainte ele a se trans:rnite
notificarea oficiala .
. Dreprpentru care,
au semnat acest Acord.

subsemnaţii,

r.-·---~t J·-u ......................... ,
vc:-llluu.
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originale, fiecare In limbile română, azerbaidjană şi engleză, toate textele fiind
egal autentice. În caz de divergenţe Iu iuterpretare, textul î:n limba engleza va
prevala.
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PENTRU GUVERNUL

PENTRU GUVERNUL

REPUBLICII AZERBAIDJAN
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Conform cu originalul
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