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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2021 
     Nr. 4c-7/406               

PL x. 374/2021 
 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Legea pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 

controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PLx. 374 din 20 septembrie 

2021. 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2021 
     Nr. 4c-7/406               

PL x. 374/2021 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 

controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea 

plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, trimis cu adresa nr. PL x. 374 din 20 septembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  

Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 septembrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de 

adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 523 din 30 iunie 2021. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

5/743 din 25 octombrie 2021. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006. Potrivit Expunerii de 

motive, iniţiativa vizează accesul pe plajă al animalelor de companie, cu respectarea unui set de norme menit să asigure curăţenia mediului înconjurător şi 

siguranţa tuturor celor aflaţi pe plajă. În plus, se impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii operatorilor de plajă să decidă dacă pe durata sezonului 

estival posesorii de animale de companie pot fi însoţiţi de acestea pe plajă. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege și 

documentele aferente în ședința din 16 noiembrie 2021.  

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de 

invitat domnul Gheorghe Constantin – director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu 

amendamente admise, prezentate în Anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

SECRETAR, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU Dumitru FLUCUȘ 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,          
Șef serviciu, Nicoleta TOMA    
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Anexă 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG 19/2006 

Text Senat Amendamente propuse Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre și controlul 

activităților desfășurate pe plajă 

LEGE 
pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre și controlul 

activităților desfășurate pe plajă 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Tehnică legislativă. 

2.    Articolul I: Ordonanța de 
urgență 19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.220 din 10 martie 2006, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.274/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 Art. I. - Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea 
plajei Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.220 din 10 
martie 2006, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.274/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 

Tehnică legislativă. 

3.   
 
 Art. 7 - În vederea 
protecţiei turiştilor, pe plajele 
litoralului Mării Negre utilizate în 
scop turistic se interzic: 
a)accesul persoanelor însoţite de 
animale, cu excepţia câinilor din 

 1. Articolul 7 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 “În vederea protecției turiștilor, 
pe plajele litoralului Mării Negre 
utilizate în scop turistic se interzice 
circulația sau staționarea vehiculelor, cu 
excepția celor care asigură intervenții 
operative și a utilajelor de întreținere a 

 1. Articolul 7 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.7. - Nemodificat 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă. 
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dotarea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi a câinilor utilitari ai 
persoanelor cu dizabilităţi; 
 
b)circulaţia sau staţionarea 
vehiculelor, cu excepţia celor care 
asigură intervenţii operative şi a 
utilajelor de întreţinere a plajelor. 
 

plajelor.” 

4.    2. După articolul 7 se introduc 
cinci noi articole, art.71, art.72, art.73, 
art.74, art.75, cu următorul cuprins: 

 

 2. După articolul 7 se introduc două 
noi articole, art.71 și 72, cu următorul 
cuprins: 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

 

 

5.    Art.71 – (1) Pe plajele litoralului 
Mării Negre utilizate în scop turistic, în 
afara sezonului estival, persoanele fizice 
au acces pe plajă însoțite de animale de 
companie. 
 (2) Pe plajele litoralului Mării 
Negre utilizate în scop turistic, pe durata 
sezonului estival, persoanele fizice pot 
avea acces pe plajă însoțite de animale 
de companie, numai cu acordul 
operatorilor plajelor în scop turistic. 
 (3) Accesul pe plajă al 
animalelor de companie este permis, 
indiferent de perioada din an, numai 
dacă animalele de companie sunt ținute 
în zgardă și lesă sau ham. Prevederile 
alineatului (2) rămân aplicabile. 
 (4) Proprietarii sau însoțitorii 
animalelor de companie trebuie să aibă 
asupra lor pungi pentru colectarea 

 Art.71 – (1) Accesul persoanelor 
fizice însoțite de animale de companie, pe 
plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop 
turistic, este permis oricând în afara 
sezonului estival. 
 (2) Pe durata sezonului estival, 
accesul persoanelor fizice însoțite de 
animale de companie, pe plajele litoralului 
Mării Negre utilizate în scop turistic, este 
permis numai cu acordul operatorilor de 
plaje, în condițiile alin.(3). 
 (3) Accesul cu animale de companie 
pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în 
scop turistic este permis, indiferent de 
perioada din an, cu condiția ca animalele de 
companie să fie ținute în zgardă sau ham și 
lesă. 
 (4) Posesorii de animale de companie 
au obligația de a deține asupra lor pungi 
pentru strângerea dejecțiilor produse de 
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deșeurilor produse de animal. 
 
 (5) Proprietarii sau însoțitorii 
animalelor de companie sunt obligați să 
colecteze și să elimine deșeurile 
produse de animalele de companie. 
 

acestea, de a curăța zona respectivă și de a 
le arunca la gunoi. 
 
 (5) Se elimină  
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

6.    Art. 72 – Prin excepție de la 
prevederile art.71, este permis, indiferent 
de momentul din an și fără acordul 
operatorilor de plaje, accesul pe plajă al 
câinilor din dotarea Ministerului 
Afacerilor Interne și a câinilor utilitari ai 
persoanelor cu dizabilități. 

 Art. 72 – (1) Indiferent de perioada 
din an, pe plajele litoralului Mării Negre 
utilizate în scop turistic este permis accesul 
câinilor utilitari aparținând persoanelor cu 
dizabilități. 
 (2) Prin excepție de la prevederile art.71 
alin.(2), pe durata sezonului estival, accesul 
câinilor din dotarea Ministerului Afacerilor 
Interne și al câinilor utilitari aparținând 
persoanelor cu dizabilități, pe plajele 
litoralului Mării Negre utilizate în scop 
turistic este permis fără acordul 
operatorilor de plaje. 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 

 

7.    Art.73 – Constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă cuprinsă 
între 100 lei și 1000 lei săvârșirea de 
către persoane fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
(a) Nerespectarea obligației de a ține 
animalele de companie în zgardă și lesă 
sau ham pe toată durata prezenței pe 
plajele litoralului Mării Negre utilizate 
în scop turistic. 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

Norme preluate la art.8 
alin.(11). 
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8.    Art. 74 – Constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă cuprinsă 
între 1000 lei și 10.000 lei săvârșirea de 
către persoane fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
(a) Nerespectarea obligației de a 
colecta și elimina deșeurile produse de 
animalele de companie 
 

Se elimină Norme preluate la art.8 
alin.(12). 

9.    Art. 75 – Constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
prevăzute de articolele 73 și 74 se 
realizează de agenții de poliție din 
cadrul Poliției Române și ai Poliției 
Locale, respectiv de către structurile de 
jandarmi ale Jandarmeriei Române. 
 

Se elimină Norme preluate la art.8 
alin.(2). 

10.   Art. 8 – (1) Constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 
20.000 lei săvârşirea de către 
persoane fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
................................................... 
m) permiterea accesului cu animale 
pe plajă, cu excepţia câinilor din 
dotarea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi a câinilor utilitari ai 
persoanelor cu dizabilităţi; 
 

 3. La articolul 8, alin (1), litera 
m) se abrogă. 

 3. La articolul 8 alineatul (1), litera 
m) se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

 

11.     4. La articolul 8, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), 
cu următorul cuprins: 
 (11) – Constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 100 lei la 1.000 
lei nerespectarea de către persoanele fizice a 

Integrarea normelor 
preconizate la  art.73 și 
74, întrucât acesta 
prevede contravenții  și 
sancțiuni. 
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obligației de a ține animalele de companie în 
zgardă sau ham și lesă pe toată perioada 
prezenței pe plajele litoralului Mării Negre 
utilizate în scop turistic. 
 (12) - Constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 
10.000 lei nerespectarea de către persoanele 
fizice a obligației de a strânge dejecțiile 
produse de animalele de companie pe plajele 
litoralului Mării Negre utilizate în scop 
turistic, de a curăța zona respectivă și de a le 
arunca la gunoi. 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

12.    
 
 
Art. 8 – (2) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează de 
persoane anume desemnate din 
cadrul: 
a) Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi Gărzii Naţionale de 
Mediu, pentru contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), 
h), k) şi p); 
 
b) Autorităţii Naţionale pentru 
Turism, pentru contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), 
f), h), i), j), l), m)-o); 
 
c) Ministerului Administraţiei şi 

4. La articolul 8, alin (2), literele b) și 
c) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Autorității Naționale pentru 
Turism, pentru contravențiile prevăzute 
la alin.(1) lit.a), b), d), f), h), i), j), l), n)-
o); 
(c) Poliției Române, Jandarmeriei 
Române și ai Poliției Locale pentru 
contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. i), 

5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

 

 (2) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează de către: 

 

 a) persoane anume desemnate din 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi din cadrul Gărzii Naţionale de 
Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. c), e), g), h), k) şi p); 

 b) persoane anume desemnate din 
cadrul autorității publice centrale pentru 
turism, pentru contravențiile prevăzute la 
alin.(1) lit.a), b), d), f), h) - j), l), n) și o); 
 c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 

Integrarea normelor 
preconizate la  art. 75, 
întrucât acesta prevede 
cine constată 
contravențiile  și cine 
aplică sancțiunile. 
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Internelor sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale, după 
caz, pentru contravenţiile prevăzute 
la alin. (1) lit. i), k)-m). 
 

k), și l). Poliției Române, ofițerii și subofițerii din 
cadrul Jandarmeriei Române și polițiștii locali, 
pentru contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. 
i), k), și l), alin. (11) și alin. (12). 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
 

13.    Articolul II – Ordonanța de 
urgență 19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.220 din a10 martie 2006, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
274/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 Art. II. – Ordonanța de urgență a 
Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.220 din a10 
martie 2006, prin Legea nr. 274/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 
aprobată cu modificări și completări, precum 
și cu modificările și completările aduse prin 
prezenta lege va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
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