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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149 din 28

septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul  României şi

Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi

organizatorice referitoare la construirea unui pod mixt (rutier şi feroviar) de

frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5

iunie 2000, adoptat de Senat în şedinţa din 15 ianuarie 2001, trimis Comisiei,

pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 28/06.02.2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere şi avizul primit

de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;

- Comisia pentru politică externă.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 149 din 28 septembrie 2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul  României
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice,

financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea
 unui pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări,

 peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000,
 lege ordinară.

In urma analizării proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul  României şi Guvernul Republicii
Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice
referitoare la construirea unui pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între
cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000,
adoptat de Senat în şedinţa din 15 ianuarie 2001, Comisia a hotărât, în şedinţa
din 21.02.2001, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma
adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte
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