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( THA DU C 'f  IU N E )  

MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI Şl MAIESTATEA SA REGELE ELINILOR, 

însulle(i[l de acecaşidorinta dea consolida legaIu- lile Lor de amiciţie şi de a 

desvolta raporturile comerciale între Ţerile Lor, an decis să încheia de acum o 

Conven[iune în acest scop şi au numit drept Plenipotenţiari ai Lor: 

MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI, pe Domnul Alexandru 

Marghiloman, Mare Oficor al Ordinului Sr*u Steua României. Mare Cordon al 

()smaniel cu briliante, Mare Cruce al (Coronei de Fer, etc., Ministrul Seu 

Secretar de Stal la Departamentul Afacerilor Străine; 

MAIESTATEA SA REGELE ELINILOR, pe Domnul George A. Argyropoulos, 

Coinandoral Ordinului Regal al Mânluitorului, Marc Cordon al Mcdgidie, Maro 

Cruce al Meritului Civil al Rulgarieî, etc., Trămisul Şeii Extraordinar si Ministru 

Plenipotenţiar pe lângă Maiestatea Sa Regele României, 

Cari, dupe ce ’.şi-aii comunicat deplinele lor puteri respective, găsite 

in bună si deplină regulă, au convenit despre cele ce urmeză: 
i 

AUT)GOLUL t 

Naţionalii, navele si mărfurile lie-căruia din cele dune Sjato se vor bucura, 

fie teritoriul celui-alt, de tratamentul ualiunei celei mai Invori-nle pentru 

importul, exportul. transil.nl si, in genere, toi ce, privosce opi'i^in- 



nili* comerciale si maritime, exercitarea comerciulul şi a inchislriel, plain 

taxelor şi ailor imposite, precum si prolechnnea proprietarei industriale. 

ARTICOLUL 11 

Disposilimiile articolului precedent asupra tratamentului naljunei celei mai 

favorisate nu se referă: 

In Uomâtiia, la favorurile ce sunt acordate prin stipulatjuni speciale si 

adiţionale unui Slat limitrof, nici reducerilor sau scutirilor de drepturi a cărora 

aplica [io este restrinsă la unele fruntarii sau locuitorilor unor districte pentru 

a înlesni comerciul de fruntarie. 

ARTICOLUL 111 

iVesenla Convenliuno va intra in vifore imediat dupe schimbul ra- 

lificărilor şi va românea executorie până la expirarea unui termen de none 

luni/cu începere din (Jliua când una din Pâi nile contractante va li notificat 

inlenţiunea sa de a face să înceteze efectele ei. 

Totuşi, cele duoe Parii contractante iau angagiamentul de a nu lisa de 

acesta facultate de denunţare înainte de ’/u Aprilie 1903. 

ARTICOLUL IV 
i 

IVesenla Convenliune, precum şi anexele cari o însoţesc, vor li supuse, iu 

cel mai scurt, termen, la aprobarea Parlamentelor român şi elin, şi ratificările 

so vor schimba Ia l lucuresct, * mdală ce lormalilăhle prescrise de legile 

constituţionale. a 1 <ţ Statelor conlraclaiilo se vor (i îndeplinii. 



Drept care, Plenipotenţiarii respectivi an semnat prescnta Conveniiune si 

aii investit’o cu sigiliile lor. 

Făcut in dublu exemplar, la Uucuresci, la noue-spre-cjece Decembre 

1900 (stil vechili). 

(Semnat) A MA1 i( î 1II LOM AN. (Semnat) G. A. A1IG Y ROI WîLOS. 
( L S.) (L. S.) 

Pentru traducţiune conformă : 

Ministrul Afacerilor Străine, A. MAHGIIILOMAN. 

(L. S.) 

PRO T O C O  L 

(THADlJCŢt l 'NE)  

Procedând Ia semnarea Conventiuneî de comerciu, cu data de. ar.li, intre 

llomânia şi Grecia, subsemnaşi, 'Plenipotenţiari ai celor duoe Puteri, au 

convenit cele ce urmeza : 

bisericile eline, coprinse in lista anexată la presentul Protocol si care 

(unctioneză actualuiente in România, dupe propriile lor acte do fniulaliune, vor 

ti considerate in mod definitiv ca persdue morale (juridice) şi vor continua să 

funcţioneze, precum şi şc6lele ce depind-do densele, confbrmftu- du-se 

legilor şi regulamentelor Ilegalului României. 

Totuşi, ele nu vor putea pe viitor să dobendescă alte bunuri de cât 

conibrmându-se legilor şi regulamentelor Ilegalului Llomâniei. 

Ele nu vor putea dobendi imobile rurale. 

Drept care, Plenipotenţiarii respectivi au încheiat si semnat, Protocolul de 

lată şi aii pus pe densul sigiliile lor. 

Făcut in dublu exemplar, la Hucuresci, ia noue-spre-dece Der.enibre ! 

\H**) fsiil vechili). 
v  /  

.Sramal) A. MAUGUILOMAX. (Semnat) G. A. M\GYIiOI'<H!!,OS. 

Î L .  ( l - s - )  



L I S T A 

bisoririlor elino in Romania, cltrora li s'afi recunoscui caliialoa do persona juridică 

prin loţjoa caro aproba fonvonţiunea do coiuereiu incliciala cu dala do adf, iulie 

România si f.reeia, cu indicaliuiica şcolclor depondiule do accslc biserici şi a 

bunurilor cc le aparţin 

I .  Biserica Buna-Vestire (Evanghelismos) din Brăila  

Acesta biserică posedă: 

1) Un teren situat în strada .Mare; 

2) Un alt teren situat în strada Misiţilor; 

3) Un al treilea teren situat în slrada Pietrei; 

i) O casă situată iu slrada Pietrei. 

O şcolă de băelî şi una de fele. 

I I .  Ihserica Schimbarea la fată {Metamorphosis) <!in Calaţi Acostă 

biserică posedă: 

1) Un imobil urban clădit chiar pe terenul bisericeî (slrada Poli No. 2) si 

servind de şcolă de băelK; 
2) Un alt imobil (strada Poli No. 8) şi servind de şc6lă de lele; 

3) Un mare imobil clădit în strada Doumescă No. 60; 

■1) O casă situată în slrada Xinelor No. 3. , 

1 1 1 .  Hiscrica Isvorul Tămutluirei  jZoodochos Bigi) din Calafat 

Acoslă biserică posedă : . 

Un imobil urban situat in slrada Padu-Ne^ru No. 250 şi slrada Unirea 

No. 258 şi care servă' de şcolă. 



 

I V .  Biserica Sfântul Nicolae (Ayhm Nicolaos) dm Many alia V .  

Biserica Schimbarea la fală (Metamorphosis} din Constant 

A cest ă biserică posedă: 

1) Un imobil urban clădit chiar pe terenul bisericel; 

2) Un alt imobil situat în strada Mircea-cel-Mare şi servind de scola de 

băeţî; 

3) Un al treilea imobil situat in strada Mircea-cel-Mare şi servind de şcolă 

de fele. 

VI. Biserica Buna-Vestire [Evanghclismos) din Tu Ir ca 

Acesta biserică posedă: 

1) Un imobil urban despărţi! in duoe şi snrvind de şcolă de baell, intr'o 

parte, şi de şcolă de fete, în cea-altă, situai in stradele l.îuua-Vestire, Eontâneî 

si Mircea-Vodă; 

2) O casă cu duoe caturi, situată in colţul stradelor Romană No. 3 şi 

Mintea No. 12; 

3) Treî magasine situate în strada Cojocarilor No. 1, 2 şi 3; 

j) O casă mică situată in strada Sfântul Nicolac No. hl; 

a) O altă casă mică situată în strada Smârdan; 

G) Un mic teren situat în strada Egalitatea No. 21. 

VII. Biserica Sfântul Nicolac (Aţjhios Nicolaos) dm Salina 

Acesta biserică posedă: 

1 )  Un imobil clădii, chiar pe terenul bisericei şi servind de şcolă de băeţî 

(strada Sfântul Nicolae No. 2) şi de şcolă de fele. (strada Victoriei No. S t » ) ;  

2 )  Duoe magasine situate in strada Elisabola Domna No. 1-uŞsi !•>!), 


