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1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 250/2017 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind 
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale 
echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 
 
PLx 251/2017 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului 
de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptat la Londra, la 7 iulie 1995 
 
PLx 252/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, 
semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 
 
PLx 268/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui 
Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnat la Wiesbaden 
la 4 octombrie 2010 
 
PLx 269/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, 
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 
 
PLx 270/2017 – Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la 
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Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, 
încheiată la Haga la 16 septembrie 1970 
 
PLx 271/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea 
art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la 
amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la 
Montreal la 6 octombrie 2016 
 

2. Dezbaterea următoarelor iniţiative europene: 
 
COM (2017) 240 – Document de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de 
globalizare  
 
COM (2017) 218 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să 
deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord de stabilire a condiţiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană  
 

3. Diverse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


