
 

Parlamentul   României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

D E C I Z I E  
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară 

 
 
 

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituția 

României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 84 alin. (8) 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 1 iulie 2019, ora 16,00, pentru perioada 1 - 5 iulie 2019. 

Proiectul Ordinii de zi şi proiectul Programului de lucru sunt prevăzute în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

 
PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

ION-MARCEL CIOLACU 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 26 iunie 2019 

Nr. 3 
 

 



           A N E X Ă 

 

 

                  I. PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 
1.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 

privind  statutul cadrelor militare (Pl-x 277/2019) – lege organică 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 
18.06.2019  
 

2.  Proiectul de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Cameră decizională 
 

3.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice (PL-x 254/2019) – lege organică 
- Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Raport  comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) – 
distribuit - 25.06.2019 
Cameră decizională 
 

4.  Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră 
sesizată. 
 

5.  Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaților. 
  

6.  Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe 
de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative 
înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie 
avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.  
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              II. PROIECTUL PROGRAMULUI  DE  LUCRU 

pentru perioada  1 - 5 iulie 2019 
 

 

LUNI, 1 iulie 2019 
 

- ora 13,00 - Şedinţa Biroului  permanent  al   Camerei Deputaţilor; 
- Şedinţa Comitetului  liderilor  grupurilor parlamentare; 
 
 

- orele 15,00 – 16,00 Activitate în cadrul grupurilor parlamentare 

 ŞEDINŢA ÎN  PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR  
 
 

- orele 16,00 – 17,00 - Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi 
 
 

- orele 17,00 – 18,00 ACTIVITATE  ÎN  COMISIILE  PARLAMENTARE 
 
 

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

 
 

  

MARȚI, 2 iulie 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, 3 iulie 2019 
 
 

 ŞEDINŢA ÎN  PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR  

- orele 10,00 – 12,00 - Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi 

- ora 12,00 - Vot  final 
 

JOI, 4 iulie 2019 
 
 

 
 
 

- orele 10,00 – 13,00 
 

ACTIVITATE  ÎN  COMISIILE  PARLAMENTARE 
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 

 

VINERI, 5 iulie 2019 
 
 

  

 Activităţi ale deputaţilor în circumscripţiile electorale 
 

                                                                          
___________ 
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