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PROIECT DE LEGE  
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

Lege pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile şi organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la 

Moscova, la 22 octombrie 1963, și a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 
1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile 

și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și 
a Statutului acestei bănci 

 
    
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Art.1. - Se denunță Convenția privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi 
organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 
octombrie 1963, ratificată prin Decretul nr.132/1964. 

Art.2. - Se denunță Protocolul, ratificat prin Legea nr.242/2017 semnat la Moscova, la 18 
decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și 
a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963, ratificate prin 
Decretul nr.132/1964. 

Art.3. - Guvernul României întreprinde demersurile necesare pentru retragerea 
României din Banca Internațională de Cooperare Economică.  
 
Art. 4. - Cheltuieli ocazionate de retragerea din acționariatul Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică, precum și cele privind asistența tehnică și juridică se vor asigura 
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, ”Acțiuni generale”. 
 
Art.5. - Ministerul Afacerilor Externe face cunoscută, prin ordin publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art.34 alin.(5) din Legea nr.590/2003 
privind tratatele, data la care Convenția privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile şi organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la 
Moscova, la 22 octombrie 1963, precum și Protocolul semnat la Moscova, la 18 
decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și 
a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 își încetează 
valabilitatea în relație cu România.    
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