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 Întâlnire cu miniştrii afacerilor externe, muncii şi administraţiei şi 
internelor dedicată măsurilor preconizate pentru soluţionarea situaţiei 
în care se găsesc comunităţi de rromi din state ale UE şi 
preîntâmpinarea acţiunilor care îngrădesc libera circulaţie şi dreptul 
de rezidenţă ale cetăţenilor Uniunii Europene  
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege: 
• PL.x. 399 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 

• PL.x. 400 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în 
combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului 
internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009 

• PL.x. 401 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea 
Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 
decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată 

• PL.x. 402 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti, la 30 
aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 

• Pl.x 416 - Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 
din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 
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