
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως —7; εν ’ Αθήνα·.: 

ύπογραφείση: τήν 2“ην Μαρτίου 107»■*. μακροπροθεσμου 
Συμφωνία: έπί τής Οικονομικής, Βιομηχανικής καί I ε- 
χνικής Συνεργασία: μεταξύ τη: Ελληνικής Δημοκρατία: 
καί τη: Σοσιαλιστικής Δημοκρατία: τής Ρουμανία:».

Πρόζ 7>/Γ Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Την 29ην Μαρτίου 1076 ύπεγράφη εν ’Αθήνα·.: μεταξύ 
των Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί Ρουμανίας. Συμφωνία 
Οικονομική:, Βιομηχανικής καί Τεχνικής Συνεργασίας, 
ή τι: αντικαθιστά την Συιιοωνίαν τήν υπογραφεισαν την 
ί.όην Δεκεμβρίου 1070.

2. Σκοπός της έν λόγω Συμφωνίας είναι ή αναπτυςις 
των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών εις τους τομείς 
τοΰ Εμπορίου, Βιομηχανίας, Γεωργίας, \αυπηγικών Κατα
σκευών, Μεταλλείων καί Πετρελαίου, Δημοσίων Εργουν 
καθώς καί τής ανταλλαγής έμπειρογνω μόνων και εκπαι- 
δευομένιυν, τεχνικών γνώσεων καί πληροφοριών εις δια
φόρους τομείς τής τεχνικής καί επιστήμης.

3. Εΐδικώτερον, ή υπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει : 
α) Τήν ένθάρρυνσιν καί ύποστήριξιν τής Οικονομικής,

Τεχνικής, καί Βιομηχανικής Συνεργασίας -μεταξύ- τών ’ Επι
χειρήσεων, ’Οργανισμών καί Έξειδικευμένων 'Ιδρυμάτων 
τών δύο Χωρών, εντός τής αγοράς των καί εις τάς αγοράς 
τρίτων χωρών, ώς καί τήν σύστασιν Μικτών Εταιρειών, 
έντος τοΰ πλαισίου τών νομοθεσιών τών δύο χωρών (άρθρα 1,
4, 5, 6).

β) Τήν εφαρμογήν εις τάς αμοιβαίας σχέσεις τών δύο 
Χωρών τής μεταχειρίσεως τοΰ μάλλον εύνοουμένου κράτους 
(άρθρον 2).

γ) Οί όροι έκάστου σχεδίου συνεργασίας μεταξύ τών 
συμβαλλόμενων επιχειρήσεων έπικυροϋνται διά συμβο
λαίου, κατόπιν έγκρίσεως τών αρμοδίων αρχών τών δύο 
Χωρών (άρθρον 7).

δ) Προς έπίτευξιν τών σκοπών της παρούσης Συμφωνίας 
Τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συνιστοϋν Μικτήν ’Επιτροπήν, 
έξ (αντιπροσώπων τών δύο Κυβερνήσεων, ήτις θά επιλαμ
βάνεται τών έντολών τών λαμβανομένων άπό τήν Μικτήν 
Κυβερνητικήν Επιτροπήν. 'Η Μικτή Επιτροπή θά συνέρ
χεται εναλλάξ έν Άθήναις καί έν Βουκουοεστίω (άοθρον 
1°). _

ε) 'Η εν λόγω Συμφωνία θά είναι πενταετούς διάρκειας,

παρατεινομένη σιωπήρώ:, εκτός καταγγελίας ταύτης ύπό 
ενός τών Μερών (άρθρον 12).

στ) Ή παΰσις τής ισχύος τής παροόσης Συμφωνία: 
ουδόλως 0* έπηρεάση τήν πρχγματοποίησιν τών ήδη συνα- 
φθέντων συμβολαίου·/ (άρθρον 13).

4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, τά άναμενόιιενα 
έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης, είναι :

α) * 11 παροχή ευκαιριών εις τούς ’Έλληνας Τεχνικού: 
καί επιχειρηματίας νά αναπτύξουν δραστηριότητα εί: Ρου
μανίαν.

β) Ή Συμφωνία αΰτη αποτελεί σημαντικήν πρόοδον 
προς τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλλόμενης 
έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνάπτυξιν 
τών Οικονομικών. Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά τών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τής Ανατολικής Εύρώττη:.

Έν Άθήναι; τή 18 Ίανουαείου 1077

Συντονισμού
Οί Υπουργοί

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΛΣ
Πολιτισμού καί Επιστημών

Κ. ΤΡΤΠΑΧΗΣ
Γεωργίας

I. ΜΠΟΥΤΟΣ
Έμποϊίου

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

’ Εξωτεεικών 
Δ. ΜΙΙΙΤΣΙΟΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Βιομηχανίας καί Ένεεγείας
‘ Κ. ΚΟΧΟΦΑΓΟΣ

Δημοσίων Έργων 
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις ύπογραφείσης τήν 29ην 
Μαρτίου 1976 Μακροπροθέσμου Συμφωνίας οικονομικής, 
βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
Τής Ρουμανίας.

"Αρθρον πρώτονι

Κυρουται Xxt z/jzi tcr/υν νομού ή εν Λυηναις υττογρα- 
φεΐσα τήν 29ην Μαρτίου 1976 Μακροπρόθεσμος Συμφωνία 
οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημο
κρατίας τής Ρουμανίας τής όποιας τό κείμενον έν πρωτο
τυπώ εις τήν Γα/λικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς 
έπεται :


