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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de 
transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui 
nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, 

semnat la Sofia la 31 iulie 2006 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, 
mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a 
unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, 
semnat la Sofia la 31 iulie 2006, trimis cu adresa nr. PL.x. 27 din 7 februarie 2007 şi înregistrat 
cu nr.32/92 din 08.02.2007. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 68/23.01.2007, a avizat favorabil acest proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea acordului bilateral între cele 
două ţări, care permite crearea condiţiilor corespunzătoare pentru traficul la frontiera        
româno-bulgară, în zona şantierului al cărui amplasament este stabilit la km 796 +/- 1 km al 
fluviului Dunărea, pe perioada construirii şi dării în exploatare a podului Calafat-Vidin.    

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 24 de membri ai 
Comisiei.  

    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale      

art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 februarie 2007, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.  

 
 

Preşedinte,  
 
 

Mihai Stănişoară  
 
 
 
cons. Anca-Daria Cotoc  

Administrator
Original
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   Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei 
de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi 
dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste 
fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006, trimis cu adresa nr. PL.x. 27 din 7 februarie 
2007 şi înregistrat cu nr.32/92 din 08.02.2007. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Mihai Stănişoară  
 


