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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
Comisia juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

Comisia pentru 
muncă şi protecţie 

socială 

Comisia pentru  
mediu si echilibru 

ecologic 
 

Bucureşti, 26 martie 2020 
PLx 561/2018 

                     
   

 
 

 
   Către 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

              Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Legii privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 

mediului şi al regimului străinilor, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, Comisiei pentru mediu si echibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, cu adresa nr. PLx 561/2018/2019  din 2 septembrie 2019, în 

vederea reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 214 din 9 

aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 

2019. 

 
 

 

          PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE               PREŞEDINTE, 

            

         Nicuşor Halici                Adrian Solomon                  Ion CUPĂ 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
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disciplină şi 

imunităţi 

Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială 

Comisia pentru  
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                                                 RAPORT  COMUN  

asupra reexaminării  

Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

protecţiei mediului şi al regimului străinilor 

 

În temeiul art.134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică de disciplină şi 

imunităţi au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 561/2018/2019 din 2 septembrie 

2019, cu reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019. 

 

           Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei mediului, respectiv Ordonanţa Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 

Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 
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privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor în România, aprobată prin 

Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

La data de 15 februarie 2019 a fost formulată o sesizare de 

neconstituţionalitate a Legii transmisă spre promulgare. Sesizarea a fost initiata de 

un numar de 27 parlamentari apartinand grupurilor PNL si USR, iar în motivarea 

sesizării de neconstituţionalitate, autorii acesteia formulează critici de 

neconstituţionalitate extrinsecă, susţinând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2018 încalcă art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece 

consideră că "niciuna dintre soluţiile legislative cuprinse de O.U.G. nr. 75/2018 nu 

se fundamentează pe existenţa unei situaţii excepţionale a cărei reglementare să 

nu poate fi amânată" 

În urma examinării, Curtea Constituţională a admis sesizarea de 

neconstituţionalitate şi, prin Decizia nr.214/2019, a constatat că atât Legea 

adoptată de Parlament, cât şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 sunt 

neconstituţionale, în ansamblul lor.  

Senatul a reexaminat Legea, în şedinţa din 3 iulie 2019, fiind adoptată o 

lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018, în acord 

dispozitiile Deciziei Curţii Constituţionale nr.214/2019. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa 

nr.32/DPSG/17.01.2020, susține adoptarea unei legi privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor. 

În conformitate cu prevederile art. 61, art. 63 şi 133 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiilor sesizate în fond au reexaminat 

Legea în şedințe separate. Astfel, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

reexaminat Legea in sedinta din şedinţa din 8 octombrie 2019, Comisia pentru 

mediu si echilibru ecologic a reexaminat Legea în şedinţa din 18 februarie 2020, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în sedinţa on-line din 26 martie 2020. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat 

prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 21 de membri.  

La şedinţa Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic deputaţii au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data deputaţii au 

fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii cel trei comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, sa propuna plenului adoptarea Legii privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 

străinilor. 

 

           Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României si ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat. 
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         Legea supusă reexaminării, în funcţie de obiectul şi conţinutul său, face 

parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată. 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE, 

  

      Nicuşor Halici                  Adrian Solomon                       Ioan Cupă 

 

 

 

 

           SECRETAR,     SECRETAR,        SECRETAR 

        

  Aida Cristina Căruceru             Violeta Răduţ                      Petru Farago 
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