PROTOCOL
intre Guvernul Romaniei 9i Guvernul Republicii Moldova
la Acordul privind promovarea qi protejarea reciproci a investi{iilor
intre Guvernut Rominiei qi Guvernul Republicii Moldova,
semnat la Bucureqti, la 14 august 1992
Reprezentanlii Guvernului Romdniei gi ai Guvernului Republicii Moldova,

Discutdnd intenliile RomAniei de a amenda Acordul intre Guvernul
Rorndniei qi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea qi protejarea
:eci,procd a investiliilor, semnat la Bucureqti, la 14 august 1992 (denumit in cele ce
l::teazd "Acordul"), in vederea respectdrii obligaliilor ce ii revin in calitate de stat
::ernbru al Uniunii Europene;
Recunoscfind faptul cd Romdnia, conform articolului 307 al Tratatului
-:s:iruind Comunitatea Europeand qi articolului 6.10 din Actul privind condiliile
merarii RomAniei qi Bulgariei la Uniunea Europeand, trebuie sd intreprindd toate
atmersurile necesare pentru a elimina incompatibilitdlile intre dreptul comunitar qi
:rate acordurile internationale incheiate, inclusiv a Acordului;

Au convenit

sd incheie urmStoml

Protocol la Acord:

ARTICOLUL

I

Articolul 2, aline3utl 3 va fi amendat prin addugareaunei noi formulSri astfel
-:cit acesta se va citi precumurmeazd:

''

3. Fdrd a aduce atingere misurilor adoptate de Uniunea Europeand, fiecare
3ane contractantd va oferi pe teritoriul sdu un tratament just qi echitabil pentru
:r.n estilii ale investitorilor celeilalte pdrli contractante, nu va obstrucliona in nici
.n t-el - prin mSsuri arbitrare sau discriminatorii - conducerea, folosirea, utilizarea
sau repatrierea capitalului, instrdinarea qi dreptul de dispozilie asupra investiliilor,
cdr ;i asupra societSlilor locale, asocierilor sau firmelor in care s-au frcut aceste
in',

estitii."

ARTICOLUL

il

Articolul 3, alineatul 3 litera a) va fi amendat prin inlocuirea in totalitate
torrnulSrii existente anterior in Acord, cu urmdtoarea formulare:

a

(' 3. Prevederile

acestui Acord referitoare la tratamentul nalional qi
tratamentul naliunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau
viitoare acordate de oricare Parte Contractantd in virtutea apulenenlei la:
a) sau asocierii cu, o uniune vamald, economicd sau monetard, o piald, comund sau
zond de comer! liber, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de
uniuni, pieJe comune sau zone de comerJ liber, sau ai oricdrui stat ter!;"

ARTICOLUL

ilI

Articolul 6, alineatul I va fi amendat prin addugarea unei noi formuldri astfel
incdt acesta se va citi dupd cum urmeazd:

"

1. FSrd a aduce atingere mdsurilor adoptate de Uniunea Europeand, fiecare
Parte Contractantd gararfteazd, investitorilor celeilalte Pdrli Contractante cu privire

la investiliile lor, efectuarea, in conformitate cu legile qi reglementdrile sale, a
transferului liber al:

a) capitalului gi sumelor adilionale folosite pentru menlinerea qi

creqterea

investi!iilor;

b)

veniturilor curente provenind din investilii, cum sunt: venitul net,
dividendele, pl6!i1e pentru asistenld qi servicii tehnice, dobdnzile qi orice alte
onorarll;
c) sumelor provenite din vdnzarea,totald sau parJiald, instrdinarea sau lichidarea
unei investilii;
d) pldlilor efectuate pentru rambursarea creditelor pentru investilii qi a
dobAnzilor datorate, precum qi a fondurilor pentru rambursarea imprumuturilor
referitoare la o investilie qi a dob6nzilor datorate;
e) unei pdrli adecvate din cdqtigurile cetSlenilor celeilalte Pdrfi Contractante
provenite din munca qi serviciile prestate de ei in legdturd cu o investiJie de pe
teritoriul ei."

ARTICOLUL IV

Articolul 13 va

fi

amendat

urmdtoarea formulare:
" 4. Prin derogare de la

prin

addugarea

unui nou alineat

4

avdnd

Articolul 13.2, in cazul in care vor avea loc evolulii
ale acquis-ului comunitar in materia investiliilor strdine, prezentul Acord va fi
amendat, dacd este necesar, prin acordul pdrfilor, in vederea asigurdrii
conformitdlii prevederilor sale cu obligaliile Romdniei rezultdnd din calitatea de
stat membru al Uniunii Europene. Dacd un asemenea acord nu poate fi oblinut,
RomAnia va avea dreptul de a denunla, unilateral, prezentul Acord. Acesta va
inceta sd se la data expirdrii atrei luni dupd primirea notificbrii de denunlare."

ARTICOLUL V
Prezentul Protocol va face parte intesrantd din \cord ;i va ti strprrr.ls
procedurilor constitulionale cerute de legile nationatre ale Partilor Contractante.

ARTICOLUL

\I

Prezentul Protocol intrS in vigoare la data primirii ultimei notificari, prin

canale diplomatice,

prin care Pa4ile Contractante se

informeazd despre

indeplinirea procedurilor legale interne necesare intrSrii lui in vigoare.
Prezentul Protocol va fi in vigoare pe perioada valabilitalii Acordului.
Semnat la Bucureqti, la 13 noiembrie 2009, in doui exemplare originale.

PENTRU GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA
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