Parlamentul României
Camera Deputaţilor

DECIZIE
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) din Constituția României,
republicată și ale art. 84 alin. (8) și (10) din Regulamentul Camerei Deputaților,
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și
completările ulterioare,
Președintele Camerei Deputaţilor emite prezenta Decizie.
Articol unic. - Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în
data de 26 august 2019, ora 14,00, pentru perioada 26 - 28 august 2019.
Proiectul Ordinii de zi şi proiectul Programului de lucru sunt prevăzute în
Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
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Anexa
PROIECTE
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR
26 – 28 AUGUST 2019
PROIECTUL ORDINII DE ZI ŞI
PROIECTUL PROGRAMULUI DE LUCRU
PENTRU PERIOADA 26 - 28 AUGUST 2019

I. PROIECTUL ORDINII DE ZI
1.

Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de
modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de
modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x
281/2019) – lege organică - Respinsă de Senat -11.06.2019
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională

2.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 93/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat
în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia pentru
tehnologia informației
Procedură de urgenţă
Cameră decizională

3.

Proiectul de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative
privative de libertate (PL-x 219/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională

II. PROIECTUL PROGRAMULUI DE LUCRU AL CAMEREI DEPUTAȚILOR
pentru perioada 26 – 28 august 2019
LUNI, 26 august 2019
- ora 12,30

- Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
- Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;

- orele 13,00 – 14,00

Activitate în cadrul grupurilor parlamentare
ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR

- ora 14,00

- Aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei
Deputaților pentru perioada 26 – 28 august 2019

MARȚI, 27 august 2019
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
- orele 10,00 – 13,00

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative;
documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate
comisiilor; studiu individual.

- orele 13,00 - 14,00

- Pauză

- orele 14,00 - 18,00

CONTINUAREA ACTIVITAŢII ÎN COMISIILE
PARLAMENTARE

MIERCURI, 28 august 2019
ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR
- ora 11,00

- Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi

- ora 12,00

- Vot final

___________

