
ORDIN Nr. 1498/2018 din 9 august 2018
privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 24 august 2018

 

    În baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    constatând că  părțile  au  îndeplinit  procedurile  legale  necesare  pentru  ieșirea  din  vigoare  a
tratatelor internaționale enumerate mai jos,

    în  temeiul  art.  5  alin.  (7)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  16/2017  privind  organizarea  și
funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    La data de 26 ianuarie 2018 a ieșit din vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale la
București  la  28  decembrie  1994  și  la  Minsk  la  25  ianuarie  1995,  între  Guvernul  României  și
Guvernul  Republicii  Belarus  privind  asistența  medicală  gratuită  acordată  membrilor  misiunii
diplomatice și postului consular, precum și membrilor familiilor acestora în Belarus, publicat prin
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.496/2018 privind publicarea unui acord încheiat prin
schimb de note verbale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 22 august
2018.

    ART. 2

    La data de 1 ianuarie 2019 va ieși din vigoare pentru Aruba Convenția dintre România și Regatul
Ţărilor de Jos privind schimbul automat de informații  referitoare la veniturile din economii sub
forma plăților de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnată la București la 7 octombrie
2006 și la Haga la 1 noiembrie 2006, ratificată prin Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor
convenții și acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații
referitoare la astfel de venituri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7
iunie 2007.

    ART. 3

    La data de 1 ianuarie 2019 va ieși  din vigoare pentru Curaçao Convenția dintre  România și
Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informații referitoare
la veniturile din economii sub forma plăților de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnată
la București la 7 octombrie 2006 și la Willemstad la 20 octombrie 2006, ratificată prin Legea nr.
134/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

 

                              Ministrul afacerilor externe,

                              Teodor-Viorel Meleșcanu

 

    București, 9 august 2018.

    Nr. 1.498.


