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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor 
financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984 - 
1988, din 19 iulie 1984 şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la 
Moscova la 18 august 1999, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. 314 din 26 iunie 2000. 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 
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RAPORT 

 
 

In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în 
ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de 
colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984 - 
1988, din 19 iulie 1984 şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la 
Moscova la 18 august 1999 în şedinţa din 14 iulie 2000, comisia a hotărât ca 
proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma adoptată de Senat. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 

Petre Partal  
SECRETAR 

 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofelia 
Popescu Luminiţa 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor 
financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul 
dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de 
obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984 - 1988, din 19 iulie 
1984 şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la 

Moscova la 18 august 1999


