
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Teheran la 26 ianuarie 2003

La 26 ianuarie 2003 a fost semnat la Teheran Acordul între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor.

Prin semnarea acestui Acord s-a creat cadrul juridic bilateral pentru
încurajarea realizării de investiţii de către persoanele fizice şi juridice din
fiecare stat pe teritoriul celuilalt stat, ceea ce va crea şi menţine condiţii
favorabile, juste şi echitabile, pentru investiţiile investitorilor unei Părţi
Contractante pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante şi va duce la
intensificarea cooperării economice în avantajul reciproc al ambelor state.

Acordul semnat cuprinde clauze uzuale, incluse în proiectul de Acord-
cadru aprobat de Guvern, precum şi în alte acorduri similare încheiate de
România în ultima perioadă şi corespunde practicii internaţionale în acest
doomeniu. Totodată, la definitivarea Acordului au fost avute în vedere
evoluţiile intervenite în ţara noastră în domeniul legislativ şi economic.

Principalele prevederi cuprinse în Acordul semnat se referă la:
- promovarea şi protejarea investiţiilor şi acordarea unui tratament just

şi echitabil, nu mai puţin favorabil decât cel acordat de fiecare Parte
Contractantă investiţiilor efectuate pe teritoriul statului său de către propriii
investitori (tratamentul naţional) sau de către investitorii oricărui stat terţ
(tratamentul naţiunii celei mai favorizate), dacă acest din urmă tratament
este mai favorabil;

- reglementarea prin care se stabileşte că nici una din Părţile
Contractante nu va lua măsuri de expropriere împotriva investiţiilor
efectuate de investitorii celeilalte Părţi Contractante, decât cu respectarea
anumitor condiţii (măsura să fie luată în interes public, prin lege, pe o bază
nediscriminatorie, etc.), iar în cazul în care, respectându-se aceste condiţii, a
avut loc o asemenea expropriere, Partea Contractantă gazdă a investiţiei se
angajează să acorde o despăgubire promptă, efectivă şi adecvată;

- garantarea transferului liber, în valută liber convertibilă, al
veniturilor obţinute din investiţii, al sumelor provenite din împrumuturi
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contractate sau alte obligaţii asumate pentru investiţie şi al sumelor rezultate
din vânzarea (totală sau parţială) ori lichidarea unei investiţii;

- modul de soluţionare a diferendelor între o Parte Contractantă şi un
investitor al celeilalte Părţi Contractante, precum şi între Părţile
Contractante, referitoare la interpretarea sau aplicarea Acordului;

- aplicarea preavederilor Acordului şi investiţiilor efectuate de către
investitorii fiecărei Părţi Contractante pe teritoriul statului celeilalte Părţi
Contractante, anterior intrării în vigoare a acestui Acord, cu excepţia
diferendelor survenite înainte de intrarea sa în vigoare;

- intrarea în vigoare a Acordului la treizeci de zile de la data primirii
ultimei notificări prin care cele două Părţi Contractante îşi vor comunica
oficial că respectivele proceduri de ratificare au fost îndeplinite şi
menţinerea valabilităţii sale pe o perioadă de 10 ani. Ulterior, Acordul va
rămâne în vigoare numai dacă una din Părţile Contractante nu notifică în
scris celeilalte Părţi Contractante intenţia sa de denunţare a acestuia.
Denunţarea va deveni efectivă la şase luni de la data primirii notificării.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003.


