
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ,                15.10.2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                Nr.26/1906 

ECOLOGIC  
               

        
    Către 
 

     BIROUL PERMANENT AL 

     CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

    

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra cererii de reexaminare a Legii 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, trimisă comisiei noastre 

spre reexaminare cu adresa nr. Plx. 236/2006/2007 din 2 octombrie 2007.   

 

 
 
                     PREŞEDINTE, 
        SECRETAR,     
         RELU FENECHIU  
               SEREŞ DENEŞ 
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RAPORT  
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind  
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,  

a florei şi faunei sălbatice 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată spre reexaminare cu Legea 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, trimisă cu adresa nr. Plx. 
236/2006/2007 din 2 octombrie 2007.  
 
 Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, a 
fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 6 iulie 2007. 
 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În temeiul prevederilor articolului 77 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României  a formulat o cerere de reexaminare pentru 
următorul motiv: 

- Legea modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă nr.236/2000, 
ordonanţă care, ulterior adoptării proiectului de lege de către 
Parlament, în iunie a.c. a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, 
potrivit normelor de tehnică legislativă dispoziţiile de modificare şi de 
completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul 



de bază, identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de 
modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul 
de bază, ori în cazul de faţă, actul de bază este o ordonanţă deja 
abrogată, iar prezenta lege a rămas fără obiect de reglementare. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi, în consecinţă,  a respins 
proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 26 septembrie 2007. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reluat dezbaterile asupra legii în 
şedinţa din 9 octombrie 2007, având în vedere considerentele cererii de 
reexaminare şi proiectul de lege respins de Senat.    
 
 Din numărul total de 29 membrii ai Comisiei au fost prezenţi la dezbateri 
25 deputaţi. 
 
 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Lucia 
Ana Varga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi admiterea cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi 
propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ca urmare a rămânerii 
acestuia fără obiect de reglementare. 
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor organice. 
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         SECRETAR,     
           RELU FENECHIU 
                                                                                 SEREŞ DENEŞ 
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