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1. Projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu
nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.
Wnioskodawca: Minister Finansów
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych.
Wnioskodawca: Minister Zdrowia
4. Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5. Projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego („Pomoc na
inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych”).
Wnioskodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokonywania wydatków
budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
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8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy spółek konsolidowanych,
których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek
konsolidujących oraz listy spółek konsolidujących.
Wnioskodawca: Minister Skarbu Państwa
9. Aneks do Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2007-2012.
Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej
10. Sprawozdanie z działalności Międzyresortowego Zespołu do spraw numeru
alarmowego „112” oraz wdrażania systemu eCall za okres od 1 października do
31 grudnia 2007 r.
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
11. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 163).
Wnioskodawca: Minister Zdrowia
12. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (druk nr 167).
Wnioskodawca: Minister Sportu i Turystyki
13. Sprawy bieżące.

