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Abstract 
 
The Law no. 18/2017 approving the termination of 22 bilateral investment treaties between 

Romania and the European Union Member States came into force on 24 March 2017.  
The legislative initiative follows after the European Commission has commenced infringement 

proceedings against Romania and other four Member States demanding these states to terminate the 
intra-EU BITs between them on the basis that such BITs are outdated, no longer necessary in a 
single market and incompatible with the EU law.  

The termination of each bilateral investment treaty will take effect when Romania will either 
notify unilaterally the denunciation, or will conclude agreements with its counterpart Member 
States to terminate the bilateral investment treaties. Although bilateral investment treaties contain 
survival ("sunset") clauses extending the investment protection for 10, 15 or 20 years after the 
termination, Romania is set to seek avenues for terminating the BITs with immediate effect.  

Therefore, it remains to be seen whether foreign companies that invested in Romania prior to the 
prospective termination will be able to rely on the protection granted under the bilateral investment 
treaties for another defined period of time. 

 From this latter perspective, although termination of BITs by signatories is not an 
unprecedented measure, Romania may become a pathbreaker, sending a negative message to foreign 
investors. 
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La ce se referă legea privind aprobarea încetării valabilităţii tratatelor 

bilaterale de investiţii intra-UE? 
Pe 21 martie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României legea 

pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi prote-
jarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale 
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Uniunii Europene1. În vizorul legiuitorului sunt cele 22 de tratate bilaterale de 
investiţii încheiate cu Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Grecia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Marea 
Britanie, Portugalia, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.  

Potrivit articolului unic din legea publicată, se aprobă încetarea valabilităţii 
acestor tratate prin acordul părţilor sau prin denunţare.  

Noua lege concretizează, la nivel legislativ, intenţia României de a pune capăt 
tratatelor bilaterale intra-UE, intenţie care se va materializa fie prin notificarea 
denunţării unilaterale, fie prin încheierea acordurilor de încetare cu statele 
semnatare. Din conţinutul legii nu transpare un calendar al măsurilor ce vor fi 
întreprinse în acest sens. 

Măsura legislativă de aprobare a încetării a tratatelor bilaterale intra-UE 
intervine după ce, în iunie 2015, Comisia Europeană a iniţiat proceduri de 
infringement împotriva României şi a altor patru state membre UE (Austria, 
Olanda, Slovacia şi Suedia), solicitând încetarea tratatelor bilaterale de investiţii 
între acestea, pe motivul incompatibilităţii cu dreptul Uniunii Europene2. În 
viziunea Comisiei, tratatele bilaterale de promovare a investiţiilor intra-UE nu mai 
sunt actuale, de vreme ce condiţiile în care se derulează investiţiile între Statele 
Membre sunt reglementate prin regulile instituite în cadrul Pieţei Unice cu privire 
la libera circulaţie a capitalurilor, iar, prin acordarea de drepturi investitorilor în 
baza relaţiilor bilaterale stabilite între State Membre, se creează o discriminare pe 
criteriul naţionalităţii.  

În linie cu poziţia Comisiei Europene, expunerea de motive ce a stat la baza 
proiectului de lege iniţiat în România reţine că tratatele bilaterale intra-UE sunt 
depăşite în condiţiile unei pieţe unice, deoarece acordă drepturi anumitor 
investitori din UE în mod bilateral, încălcând legislaţia comunitară din domeniul 
pieţei unice şi a investiţiilor transfrontaliere. Expunerea de motive precizează că 
instrumentul juridic neconform invocat în procedura de infringement iniţiată de 
Comisia Europeană este tratatul bilateral între România şi Suedia, dar că poate fi 
anticipată declanşarea în viitor a unor proceduri similare cu privire la celelalte 
tratate bilaterale. În susţinerea iniţiativei legislative expunerea de motive arată că 
România a întreprins demersuri pe lângă autorităţile statelor membre pentru 
încetarea valabilităţii pe cale amiabilă a tratatelor bilaterale încă din 2011, iar, în 
măsura în care reacţiile oficiale nu vor fi favorabile, se va proceda la denunţarea 
acestor tratate. Temeiul juridic indicat pentru încetarea valabilităţii tratatelor este 
articolul 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi art. 54 din Convenţia de la 
Viena privind dreptul tratatelor între state3.  

                                                            
1 Legea nr. 18/2017, publicată în M. Of. nr. 198 din 21 martie 2017.  
2 Comunicat de presă al Comisiei Europene din 18 iunie 2015, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5198_en.htm . 
3 A se vedea Expunerea de motive la PL-x. nr. 322/2016 http://www.cdep.ro/proiecte/2016/ 

300/20/2/507%20Exm.pdf. 
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Aşadar, problema centrală evocată în legătură cu tratatele bilaterale de 
investiţii intra-UE este incompatibilitatea acestora cu dreptul UE. 

Confruntarea dintre dreptul Uniunii Europene şi sistemul de protecţie a 
investiţiilor intra-UE pe calea tratatelor bilaterale şi multilaterale de promovare şi 
protejare a investiţiilor este un subiect care a explodat în contextul arbitrajului 
ICSID Micula c. României, motiv pentru care procedura de infringement a fost 
iniţiată în legătură cu tratatul bilateral România-Suedia ce a stat la baza acestei 
cauze arbitrale. Hotărârea arbitrală în cauza Micula c. României a obligat România 
la despăgubiri în cuantum substanţial în favoarea investitorului, în pofida opoziţiei 
Comisiei Europene4, care a intervenit în calitate de amicus curiae în procedura de 
arbitraj internaţional desfăşurată sub egida Convenţiei ICSID5. În privinţa hotărârii 
arbitrale din cauza Micula, Comisia a decis că punerea acesteia în executare ar 
reprezenta acordarea unui ajutor de stat interzis6. 

Problema tratatelor bilaterale intra-UE a intrat, însă, în atenţia Comisiei 
anterior dezlegării din cauza Micula c. României7. În precedent, cauza arbitrală 
Eastern Sugar c. Republicii Cehe a declanşat o analiză a punctelor de vedere 
exprimate de Comisia Europeană în legătură cu tratatul bilateral de investiţii 
încheiat între Olanda şi Republica Cehă. Tribunalul arbitral constituit sub 
auspiciile Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm a 
înlăturat teza potrivit căreia tratatul bilateral dintre Republica Cehă şi Olanda ar fi 
înlocuit de dreptul UE8. Nici în cauza AES c. Ungariei, tribunalul arbitral nu a 
acordat prevalenţă dreptului Uniunii Europene, însă, în cele din urmă, a respins 
pretenţiile investitorului din alte considerente9. Tribunalul arbitral din cauza 
Electrabel c. Ungariei, deşi a reţinut propria competenţă de a soluţiona cauza în 
temeiul tratatului de promovare a investiţiilor invocat, totuşi a admis teza 
prevalenţei dreptului UE10. Atât AES cât şi Electrabel au fost cauze în care 
investitorii au invocat încălcări ale Energy Charter Treaty şi nu ale unor tratate 

                                                            
4 Micula, S.C. European Food SA c. României (ICSID ARB/05/20), Hotărârea arbitrală din 11 

decembrie 2013. 
5 Convenţia din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state 

şi persoane ale altor state. 
6 State aid SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) — Implementation of Arbitral award Micula v 

Romania of 11 December 2013, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 
3A52014XC1107(03), ¶ (71). 

7 A se vedea, de exemplu, Raportul ECOFIN din anul 2006 către Comisie şi Consiliu asupra 
liberei circulaţii a capitalurilor şi a libertăţii plăţilor, care evocă solicitarea adresată Statelor Membre 
de a lua măsuri în sensul încetării tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE până la sfârşitul anului 
2007, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205044%202007%20INIT, p. 7. 

8 Eastern Sugar c. Republica Cehă (SCC 088/2004), Hotărârea arbitrală parţială din 27 martie 
2007, ¶172. 

9 AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft c. Ungaria (ICSID ARB/07/22), 
Hotărârea arbitrală din September 23, 2010. 

10 Electrabel S.A. v. Republic of Hungary (ICSID) Case No. ARB/07/19, Decision on jurisdiction, 
Applicable law and Liability, November 30, 2012, ¶ 6.72. 
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bilaterale de investiţii. În cauza Achmea BV c. Slovaciei, în etapa procedurii de 
anulare a hotărârii arbitrale pronunţate potrivit regulilor de arbitraj UNCITRAL, 
problema compatibilităţii tratatului bilateral de investiţii Olanda – Slovacia cu 
dreptul UE a fost dedusă judecăţii CJUE, soluţionarea acesteia fiind pendinte.  

România are în jur de 80 de tratate bilaterale de investiţii în vigoare cu state UE 
şi non-UE, marea lor majoritate fiind încheiate în anii ’90. Dintre acestea, cele 22 de 
tratate vizate de iniţiativa legislativă sunt tratate cu alte state membre UE. 
Totodată, România este parte la tratate internaţionale bilaterale şi multilaterale care 
conţin prevederi privitoare la regimul investiţiilor străine. Noua lege nu vizează 
tratatele bilaterale încheiate cu state non-UE şi nici retragerea României din tratate 
multilaterale, la care şi alte state membre UE sunt parte. Un exemplu elocvent este 
Energy Charter Treaty, care conţine prevederi privind promovarea şi protecţia 
investiţiilor în sectorul energiei, asemănătoare celor specifice tratatelor bilaterale de 
investiţii. În cele din urmă, instrumentele multilaterale rămân, în continuare, un 
teren de reglementare, între state membre UE, a investiţiilor străine.  

În mare parte, statele membre UE au fost până acum reticente la presiunile 
Comisiei Europene în privinţa tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE. Cel puţin 
statele care exportă capital nu ar avea un motiv pentru a reacţiona grabnic în această 
direcţie. Acestea au, desigur, şi un angajament moral faţă de investitorii pe care i-au 
încurajat să investească în ţările în curs de dezvoltare, acoperite de reţeaua tratatelor 
bilaterale şi multilaterale de promovare şi protecţie a investiţiilor străine.  

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, dincolo de protecţia acordată pe planul 
dreptului substanţial, avantajul imediat palpabil oferit de tratatele bilaterale de 
investiţii, pe care îl percep investitorii străini, este dat de posibilitatea soluţionării 
diferendelor cu statul-gazdă de către un for neutru, conform regulilor de drept 
internaţional, pe calea arbitrajului internaţional, şi nu în faţa instanţelor 
statului-gazdă. Studiile sugerează că aceste instrumente internaţionale stimulează, 
în mod efectiv, fluxul de investiţii străine în ţările în curs de dezvoltare, impor-
tatoare de capital11. Climatul de siguranţă şi previzibilitate de care beneficiază 
investiţiile străine în reglementarea tratatelor bilaterale de investiţii este un factor 
important de atracţie, iar, în cadrul Uniunii Europene nu există încă un echivalent. 
Marea majoritate a tratatelor bilaterale de promovare şi protecţie a investiţiilor 
străine conţin oferta statelor semnatare de a supune diferendele cu investitorii 
străini arbitrajului, fie instituţionalizat (de regulă ICSID, SCC), sau ad-hoc, de 
obicei conform Regulilor UNCITRAL.  

Trebuie, totuşi, precizat că linia de acţiune abordată de România nu este o 
noutate. Comisia Europeană oferă exemplul Italiei şi al Irlandei, care au denunţat 
tratatele intra-UE la care erau parte în 2012 şi, respectiv, 201312. Polonia este în 

                                                            
11 UNCTAD, The role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct 

Investment to Developing Countries (2009), p. 30. 
12 Comunicat de presă al Comisiei Europene din 18 iunie 2015, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5198_en.htm. 
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proces de revizie şi analiză a propriilor tratate bilaterale, luând în calcul încetarea 
acestora13. Remarcăm totuşi că, în contextul iniţierii procedurilor de infringement, 
aprobarea prin lege, în bloc, a încetării tratatelor bilaterale intra-UE de către 
România pare a fi cel mai prompt şi energic demers de conformare cu poziţia 
Comisiei Europene în privinţa tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE, dintre cele 
raportate. 

 
Ce efecte iminente poate avea noua lege asupra drepturilor investitorilor 

străini? 
A fost circulată teza potrivit căreia tratatele bilaterale intra-UE ar fi încetat pe 

tărâmul incompatibilităţii lor cu dreptul Uniunii Europene, dreptul Uniunii 
Europene înlocuind aceste tratate la momentul aderării statelor semnatare la 
Uniunea Europeană. Un potenţial suport juridic pentru această teză ar fi 
prevederile art. 59 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, care se 
referă la situaţia încetării unui tratat în ipoteza în care un tratat posterior 
reglementează pentru viitor aceleaşi materii, respectiv în ipoteza în care un tratat 
posterior este incompatibil cu cel anterior, fiind imposibilă aplicarea ambelor în 
acelaşi timp. Se pare că legiuitorul român nu a urmat această interpretare, ci a 
aprobat încetarea în temeiul art. 54 al Convenţiei de la Viena privind dreptul 
tratatelor, cu alte cuvinte o încetare pentru viitor a tratatelor. De altfel, în opinia 
noastră, o altă interpretare care ar explora teza unei încetări automate nu este nici 
realistă, fiind totodată şi infirmată în practica arbitrală de până acum. 

Nici Comisia Europeană, până în prezent, nu a susţinut în mod consecvent 
teza încetării de drept a tratatelor bilaterale intra-UE, promovând, din contră, 
necesitatea ca statele membre să pună capăt acestor instrumente internaţionale.  

De pildă, în contextul speţei Eastern Sugar c. Republicii Cehe, poziţia exprimată 
de Comisia Europeană a fost în sensul că „prevalenţa efectivă a acquis-ului UE nu 
presupune, în acelaşi timp, şi încetarea automată a [tratatelor bilaterale de investiţii] vizate 
sau, în mod necesar, neaplicarea tuturor prevederilor acestora. Fără a aduce atingere 
prevalenţei dreptului comunitar, pentru a înceta aceste acorduri, Statele Membre ar trebui 
să urmeze strict procedura relevantă prevăzută în acest sens în chiar aceste acorduri. O 
astfel de încetare nu poate avea efect retroactiv14”. De altfel, chiar procedurile de 
infringement iniţiate de Comisia Europeană, prin care se solicită statelor membre 
vizate să pună capăt tratatelor bilaterale, sugerează că aceste instrumente interna-
ţionale sunt în continuare în vigoare, până la încetarea prin modalităţile 
reglementate.  

În contextul discuţiilor privind soarta tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE, 
constituie subiect de dezbateri aşa-numitele „clauze de supravieţuire” sau „sunset 

                                                            
13 Termination of BITs and Sunset Clauses – What Can Investors in Poland Expect, Agnieszka 

Zarowna, http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/28/booked-22-february-polish-bits/. 
14 A se vedea punctul de vedere al Comisiei citat în Eastern Sugar c. Republica Cehă (SCC 

088/2004), Hotărârea arbitrală parţială din 27 martie 2007, ¶119. 



64 COSMIN VASILE, VIOLETA SARANCIUC 

clauses” pe care majoritatea acestor tratate le conţin. În virtutea acestor clauze, 
pentru investiţiile efectuate anterior încetării tratatului, prevederile tratatului şi, 
implicit protecţia acordată investitorilor străini, supravieţuiesc, pentru perioade de 
timp determinate, de regulă 10, 15 sau 20 de ani.  

Toate tratatele bilaterale vizate de noua lege adoptată în România conţin 
clauze de supravieţuire. Majoritatea acestora sunt de 10 ani, patru tratate prevăd 
clauze de 15 ani (tratatele încheiate cu Bulgaria, Finlanda, Olanda şi Luxemburg) şi 
alte patru – de 20 de ani (cele cu Franţa, Germania, Marea Britanie şi Suedia). 

Pe de altă parte, retragerea din tratatele bilaterale de investiţii poate fi 
întârziată şi de condiţiile în care poate fi exercitată denunţarea, de exemplu, acolo 
unde denunţarea unilaterală este posibilă, cu preaviz, numai la sfârşitul perioa-
delor succesive de prelungire a duratei de valabilitate a tratatului (a se vedea 
tratatul România-Ungaria, unde perioadele succesive de prelungire sunt de câte 10 
ani) sau în ipoteza perioadelor de preaviz mai lungi (de exemplu tratatele 
România-Finlanda şi România-Suedia impun un preaviz de 1 an). 

Aşadar, eliminarea dintr-o dată a acestor tratate ridică o serie de provocări. 
Perspectiva încetării lor creează, la acest moment, incertitudini cu privire efectele 
iminente asupra drepturilor investitorilor străini în România. În orice caz, dacă se 
va proceda la denunţarea unilaterală de către România a tratatelor bilaterale de 
investiţii, această măsură nu ar trebui să aibă un impact imediat asupra drepturilor 
investitorilor, fiind anticipată o perioadă de tranziţie creată de termenele-tampon 
reglementate de aceste tratate.  

În procesul de adoptare a proiectului de lege, Comisia pentru afaceri europene 
a recomandat „identificarea (…) celor mai potrivite căi legale şi contractuale pentru a 
evita efectele clauzelor de supravieţuire a acordurilor ce fac obiectul actului normativ şi 
problemele legate de eventuala antrenare a răspunderii României în cazul denunţării 
unilaterale15”. Transpare, astfel, intenţia de a exclude efectele de supravieţuire a 
tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE. O cale în acest sens ar fi acordul părţilor 
semnatare. Potrivit art. 54 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor 
stingerea unui tratat sau retragerea unei părţi pot avea loc fie în conformitate cu 
dispoziţiile tratatului, sau, în orice moment, prin consimţământul tuturor părţilor. 
Dacă mecanismul de încetare reglementat de prevederile tratatului nu este unul 
energic, fie din cauza clauzelor de supravieţuire, sau a condiţiilor dificile de 
denunţare, explorarea posibilităţilor de a ajunge la un acord cu statele cocontrac-
tante ar putea fi o cale către încetarea tratatului cu efecte imediate. În această din 
urmă ipoteză, condiţia este ca părţile să renunţe, prin consens, la efectele clauzei de 
supravieţuire care, ele însele, pot supravieţui după încetarea prin acord a tratatului, 
dacă nu este modificată în mod corespunzător clauza. 

                                                            
15 A se vedea Avizul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. 4 c-19/2011 din 20 septembrie 2016, 

http://www.cdep.ro/comisii/afaceri_europene/pdf/2016/av322.pdf. 
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Dincolo de potenţialele căi de a pune capăt efectelor tratatelor bilaterale de 
investiţii intra-UE între statele membre semnatare, adevăratele provocări sunt cele 
în legătură cu drepturile derivate din respectivele tratate, drepturi pe care le pot 
pretinde investitorii străini chiar şi după încetare, dat fiind că încetarea operează 
numai pentru viitor.  

Tratatele bilaterale de investiţii, deşi încheiate între state, generează un regim 
de protecţie grefat pe un sistem de drepturi şi garanţii în beneficiul investitorilor 
străini, chiar dacă aceştia din urmă sunt terţi faţă de acordul părţilor. Aceste tratate 
reprezintă o sursă de aşteptări legitime ale investitorilor. În ce măsură frustrarea 
unor astfel de aşteptări legitime va susţine acţiuni în despăgubiri ale investitorilor 
străini, îndreptate împotriva statului gazdă, după încetarea tratatelor, pentru 
investiţii efectuate anterior, rămâne o întrebare al cărei răspuns este incert la acest 
moment şi care ar urma să fie tranşată de practica arbitrală. Totodată, competenţa 
tribunalelor arbitrale internaţionale de a soluţiona, în continuare, eventuale noi 
acţiuni arbitrale introduse de aceşti investitori străini rămâne o problemă care va fi 
tranşată tot în arbitraj. Este notabil că tratatele bilaterale intra-UE la care România 
este parte deschid calea arbitrajelor conform Convenţiei ICSID, cu toate conse-
cinţele ce derivă din caracterul obligatoriu şi executoriu al hotărârilor arbitrale 
ICSID, care, în virtutea art. 53-54 din Convenţia ICSID trebuie tratate ca hotărâri 
judecătoreşti naţionale.  

 
În loc de concluzii 
În contextul presiunilor exercitate de Comisia Europeană pe tema necesităţii 

de a pune capăt tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE, întrebarea este dacă 
demersul prompt al României, cu intenţia justificată de a se conforma cu poziţia 
Comisiei, este unul în totalitate asumat sub aspectul implicaţiilor. În situaţia 
încetării iminente a tratatelor bilaterale de investiţii, este oare indicată o încercare de 
a evita în mod demonstrativ, în bloc, efectele unei garanţii acordate investitorilor 
străini prin clauzele de supravieţuire, după încetare, a regimului de protecţie pe o 
perioadă de timp determinată?  

Precedentele create în cadrul Uniunii Europene de către Italia şi Irlanda, care 
au denunţat tratatele bilaterale de investiţii intra-UE în 2012 şi, respectiv, 2013, nu 
au fost la fel de energice în această direcţie şi nu ar fi de neglijat semnalele pe care 
le poate transmite investitorilor străini deschiderea unor astfel de căi de acţiune 
din iniţiativa României. În orice caz, astfel cum am menţionat mai sus, dacă 
opţiunile statului ar închide un cerc vicios, sau, din contră, pot lăsa teren pentru 
noi acţiuni în despăgubiri ale investitorilor străini, este o întrebare la care ar urma 
să răspundă practica arbitrală.  

O certitudine este că imaginea de ansamblu creată la acest moment pe harta 
Uniunii Europene scoate în prin plan România cu o măsură care nu va fi 
rememorată cu simpatie în rândul investitorilor străini. Sunt cinci state membre 
implicate în proceduri de infringement în legătură cu tratatele bilaterale de 
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investiţii intra-UE. În acelaşi timp, toate statele membre sunt impulsionate constant 
să pună capăt acestor tratate, sub ameninţarea unor noi proceduri de infringement. 
Reacţia generală este, însă, una de ezitare şi, în primul rând, precauţie cu privire la 
adoptarea oricăror măsuri de impact imediat. În acest context de expectativa, 
lansând o acţiune la nivel legislativ, România face o declaraţie cu rezonanţă şi 
puternic mesaj negativ în legătură cu ideea de protecţie a investiţiilor străine şi, în 
concret, cu privire la intenţia de diminuare a garanţiilor de care vor beneficia 
investitorii străini deja prezenţi în România, cât şi potenţialii noi investitori străini. 


