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1. Projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki.
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz
niektórych innych ustaw.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
6. Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania
aktów wykonawczych.
Wnioskodawca: Prezes Rządowego Centrum Legislacji
7. Projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat
1914 – 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz
niektórych ofiar represji systemów totalitarnych.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
8. Projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego.
Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej
9. Projekt ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu
Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia.
Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej
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10. Projekt ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych
w latach 1956 – 1983.
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
11. Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad
dzieckiem.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania
systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji
zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego
„112” albo innych numerów alarmowych.
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu przepływu informacji
dotyczących systemu kontroli wyrobów.
Wnioskodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie
umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych
realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na
rok 2008 wraz z projektem zapisu protokolarnego w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Ministra Infrastruktury do podpisania w imieniu Skarbu
Państwa umów związanych z zamknięciem finansowym odcinka autostrady
płatnej A1 Nowe Marzy – Toruń.
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
17. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung
Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne
Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009 – 2011”.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
18. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym (druk nr 598).
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19. Sprawy bieżące.

