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0 1 2 3 4 5 6 7

1 PL.x. 231/2007

Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, precum
şi acordarea unor drepturi salariale
personalului civil din aceste instituţii

Cameră 
decizională 10.04.2007

RAPORT 
COMUN cu 

Comisia 
pentru muncă

08.05.2007 Participă invitaţi din partea  
Map, OCSPS

2 PL.x. 261/2007 

Proiect Lege pentru acceptarea Protocolului
V privind resturile explozive de război,
adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003,
adiţional la Convenţia privind interzicerea
sau limitarea folosirii anumitor categorii de
arme clasice care ar putea fi considerate ca
producând efecte traumatice excesive sau
care ar lovi fără discriminare  

Prima Cameră 23.04.2007 RAPORT 07.05.2007 Participă invitaţi din partea MAI

3

PLx 262/2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind controlul în
comun al trecerii frontierei, semnat al
Bucureşti la 21 decembrie 2006

Prima Cameră 23.04.2007 RAPORT

7.05.2007 Participă invitaţi din partea MAI

4 PL.x. 269/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.9/2007 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
programării cheltuielilor publice  

Cameră 
decizională 23.04.2007

AVIZ la 
Comisia 

pentru buget
07.05.2007 Participă invitaţi din partea SPP

5 PL.x. 277/2007
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative prin care se
stabilesc şi se sancţionează contravenţii           

Cameră 
decizională 23.04.2007

AVIZ la 
Comisia 
juridică

07.05.2007 Participă invitaţi din partea MAI
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