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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 599/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.71/2008 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru
recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni

Cameră
decizională

8.10.2008 Raport 6.11.2008 Participă reprezentanţi ai MApN

2. PLx 617/2008 Propunere legislativă pentru modificarea
art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război

Cameră
decizională

8.10.2008 Aviz pentru
Com. Buget
Com. Muncă

12.11.2008 Vot final

3. PLx 675/2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea
Legii nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război

Cameră
decizională

4.11.2008 Aviz pentru
Com. Muncă

4.12.2008 Vot final

4. PLx 209/2008 Proiect de Lege privind declararea terenurilor
şi clădirilor dezafectate, aparţinând
Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate
publică, precum şi amenajarea acestora ca
clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi

Cameră
decizională

15.10.2008 Raport comun 
cu Com. Jur

Vot final. 
Raport suplimentar preliminar de
respingere  

5. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea
cazărmilor dezafectate ale Ministerului
Apărării Naţionale în locuinţe sociale, pentru
tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din
casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe

Cameră
decizională

24.09.2008 Raport comun 
cu Com. pt 

adm

20.11.2008 Aşteptam pdv. Guv

a lucrărilor comisiei din 3 februarie 2009, după Plen
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6. PLx 635/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.132/2008 pentru
ratificarea Memorandumului de Înţelegere
între ..... privind Capabilitatea de Transport
Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare
la Luxemburg, la 14 februarie 2008 şi a
Scrisorii de confirmare între Participanţii la
SAC MoU cu privire la suspendarea şi
reducerea unor costuri ale Programului
privind Capabilitatea de Transport Strategic
Aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute
în Program

Prima Cameră 4.11.2008 Raport 3.12.2008 Vot final

7. PLx 634/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.130/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de
Frontieră Române precum şi pentru abrogarea
Cap.IV din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de
stat a României

Prima Cameră 4.11.2008 Raport 3.12.2008 Vot final

8. PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru
stabilirea unor măsuri privind punerea în
circulaţie a paşapoartelor electronice, precum
şi producerea altor documente de călătorie

Cameră
decizională

8.10.2008 Aviz pentru
Com. 

Administraţie 
publică

23.10.2008 Participă reprezentanţi ai SGG
Aşteptam pdv. Guv

9. PLx 693/2008 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române

Cameră
decizională

4.11.2008 Raport 18.12.2008 Participă reprezentanţi ai MAI

10. PLx 695/2008 Propunere legislativă de modificare şi
completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991,
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice

Cameră
decizională

4.11.2008 Raport 18.12.2008 Participă reprezentanţi ai MAI

11. PLx 297/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate

Cameră
decizională

15.10.2008 Raport com 
cu Com pt pol 

ext

Participă reprezentanţi ai MAE
Reexaminare - nu a intrunit nr 
necesar de voturi pt respingere in 
Plen
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Costică Canacheu
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