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    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 

   Art.  1.  -  Se  ratifică  Actul  constitutiv  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  pentru  Dezvoltare 
Industrială, adoptat la Viena la 8 aprilie 1979. 
   Art.  2.  -  Se  ratifică  Acordul  dintre  Republica  Socialistă  România  şi  Comunitatea  Economică 
Europeană privind comerţul cu produse industriale, semnat la Bucureşti la 28 iulie 1980. 
   Art.  3.  -  Se  ratifică  Acordul  dintre  Republica  Socialistă  România  şi  Comunitatea  Economică 
Europeană privind crearea Comisiei mixte, semnat la Bucureşti la 28 iulie 1980. 
   Art. 4. - Se ratifică Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în domeniile cercetării proceselor generatoare 
de grindină şi protecţiei culturilor agricole împotriva căderilor de grindină în zona frontierei de stat 
româno-sovietice, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 1979. 
   Art. 5. - Se ratifică Acordul dintre Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania 
privind promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor de capital şi protocolul la acest acord, 
semnate la Bucureşti la 12 octombrie 1979, precum şi schimbul de scrisori efectuat la aceeaşi data. 
   Art. 6. - Se ratifică Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii 
Senegal privind promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor de capital, semnat la Bucureşti la 
19 iunie 1980. 
   Art.  7.  -  Se  ratifică  Convenţia  dintre  guvernul  Republicii  Socialiste  România  şi  guvernul 
Republicii Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 13 iulie 1979. 
   Art.  8. -  Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă România şi Regatul Olandei pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozit pe venit şi pe avere, 
semnată la Bucureşti la 27 martie 1979. 
   Art.  9.  -  Se  ratifică  Acordul  de  colaborare  culturală  şi  ştiinţifică  dintre  guvernul  Republicii 
Socialiste România şi guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1979. 
   Art. 10. - Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind 
recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în materia obligaţiilor de întreţinere, semnată la 
Bucureşti la 30 octombrie 1979. 
   Art.  11.  -  Se  ratifică  Convenţia  dintre  guvernul  Republicii  Socialiste  România  şi  guvernul 
Republicii  Islamice  Pakistan  privind  echivalarea  certificatelor  şi  a  diplomelor  de  absolvire  a 
învăţămîntului  mediu,  secundar  şi  superior,  precum  şi  a  diplomelor  de  acordare  a  titlurilor 
ştiinţifice, încheiată la Islamabad la 10 iulie 1978. 
   Art.  12.  -  Se  ratifică  Acordul  dintre  guvernul  Republicii  Socialiste  România  şi  guvernul 
Republicii  Democratice  Sudan  privind  recunoaşterea  reciprocă  şi  echivalarea  actelor  de  studii 
referitoare la absolvirea şcolilor de nivel liceal, a diplomelor de învăţămînt superior şi de conferire a 
titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 1978. 
   Art.  13.  -  Se  ratifică  Protocolul,  încheiat  la  Bucureşti  la  29  ianuarie  1979,  dintre  guvernele 
Republicii  Socialiste România,  Republicii  Populare Bulgaria,  Republicii  Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Populare Ungare şi a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste de modificare a articolului 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, 
semnată la Bucureşti la 29 ianuarie 1958. 
   Art. 14. - Se ratifică Protocolul privind reglementarea trecerii frontierei de stat româno-bulgare în 
legatură cu exploatarea şi întreţinerea conductei pentru tranzitarea de gaze naturale din Uniunea 



Republicii Sovietice Socialiste în Republica Populară Bulgaria, semnat la Sofia la 6 martie 1980. 
   Art.  15. - Se ratifică Protocolul adiţional la  Convenţia dintre Republica Socialistă România şi 
Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, semnat la Bucureşti la 30 
octombrie 1979. 


