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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                    Bucureşti, 21.09.2009 
                                 Nr.23/319/2009 
 

 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (P.L.x 380/2009). 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege cu 
amendamente în şedinţa din 2 septembrie 2009. 
  Consiliul Legislativ, cu adresa nr.449 din 8 mai 2009, a avizat favorabil 
proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri. 
  Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plaje, intervenţiile legislative având ca scop 
creşterea investiţiilor operatorilor de turism în zonă, precum şi creşterea numărului de turişti în 
perioada sezonului estival. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 16 septembrie 2009. 
  În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii a hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse care 
se regăsesc în anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
       

SECRETAR, 
 

Mircea Marin 
 

Consilier parlamentar, 
Viorela Gondoş 
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Anexa 
 

 
I.  A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.19/2006  
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Textul OUG nr.43/2009 Textul adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1. Art.4. – (2) Sursele de 

finanţare pentru realizarea 
obligaţiilor prevăzute la 
alin.(1) sunt veniturile 
obţinute din taxa hotelieră. 

 

Nemodificat Nemodificat Art.4. – (2) Sursele de 
finanţare pentru 
realizarea obligaţiilor 
prevăzute la alin.(1) sunt 
veniturile obţinute din 
taxa hotelieră şi alte 
surse potrivit legii. 

 
Dep.Cristian Burlacu – 
PNL 
Dep.Cornel Pieptea – 
PNL 
 

Posibilitatea de a 
atrage şi alte 
fonduri pentru 
lucrările de utilităţi 
publice. 

2. Art.5. - b) să întreţină şi să 
igienizeze zilnic suprafaţa de 
plajă închiriată; 

 

Art.5. - b) să întreţină şi să 
igienizeze zilnic suprafaţa de plajă 
utilizată; 

 

Nemodificat Art.5. - b) să întreţină şi 
să igienizeze zilnic şi ori 
de câte ori este nevoie 
suprafaţa de plajă 
utilizată; 
 
Dep.Cristian Petrescu - 
PDL 

Întreţinerea şi 
igienizarea zilnică 
nu acoperă toate 
nevoile turiştilor. 
Pe parcursul zilei 
pot apărea 
evenimente în urma 
cărora să fie 
necesară igienizarea 
plajei respective 
pentru siguranţa 
utilizatorilor. 
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0 1 2 3 4 5 
3. Art. 8. - (1) Constituie 

contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 10.000 lei 
(RON) şi 20.000 lei (RON) 
săvârşirea de către persoane 
fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
a) desfăşurarea de activităţi 
turistice pe plajă fără a deţine 
autorizaţie turistică; 
b) nerespectarea obligaţiei 
privind accesul liber pe plajă 
şi libera circulaţie a 
persoanelor în spaţiul plajei; 
c) nerespectarea prevederilor 
privind întreţinerea şi 
igienizarea zilnică a 
suprafeţei de plajă închiriate; 
d) nerespectarea prevederilor 
privind menţinerea în bună 
stare de funcţionare a 
dotărilor de pe plajă, inclusiv 
a celor de agrement; 
e) neasigurarea condiţiilor 
sanitare şi de protecţie a 
mediului în zonele de 
îmbăiere şi pe plaja; 
f) neamenajarea plajei cu 
destinaţie turistică la 
începutul sezonului turistic 
estival; 
g) neasigurarea lucrărilor de 
canalizare şi alimentare cu 
apă până la zona limitrofă 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat Art. 8. - (1) Constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă cuprinsă între 
10.000 lei (RON) şi 15.000 lei 
(RON) săvârşirea de către 
persoane fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
 
 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
b) Nemodificat 
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0 1 2 3 4 5 
plajei; 
h) amplasarea pe plajă a altor 
construcţii sau dotări decât 
cele admise; 
i) permiterea campării pe 
plaja cu destinaţie turistică; 
j) neorganizarea sau 
neasigurarea serviciului 
public de salvare şi a 
posturilor de prim ajutor; 
k) circulaţia sau staţionarea 
autovehiculelor pe plajă, cu 
excepţia celor care asigură 
intervenţii operative şi a 
utilajelor de întreţinere a 
plajelor; 
l) permiterea realizării de 
activităţi de comerţ ambulant 
pe plajă; 
m) permiterea accesului cu 
animale pe plajă, cu excepţia 
câinilor din dotarea 
Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi a câinilor 
utilitari ai persoanelor cu 
dizabilităţi; 
n) nerespectarea obligaţiei 
privind îndepărtarea 
obiectelor periculoase de pe 
plajă şi din zona submersă de 
îmbăiere; 
 
 
 
o) neafişarea instrucţiunilor 
de utilizare a plajei şi a zonei 
de îmbăiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 8 alineatul (1), 
litera o) va avea următorul 
cuprins: 
„o) neafişarea instrucţiunilor 
de utilizare a plajei, a zonei şi 
a apei de îmbăiere.” 

 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 p) nesesizarea autorităţilor 
de gospodărire a apelor şi de 
protecţie a mediului şi a 
autorităţilor de sănătate 
publică în cazul prezenţei în 
apa mării a substanţelor 
poluante. 
 
Dep.Cristian Petrescu - PDL 
 
(2) Constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 15.000 lei 
(RON) şi 20.000 lei (RON) 
săvârşirea de către persoane 
fizice sau juridice a 
următoarelor fapte: 
a) desfăşurarea de activităţi 
turistice pe plajă fără a deţine 
autorizaţie turistică; 
b) nerespectarea prevederilor 
privind menţinerea în bună 
stare de funcţionare a dotărilor 
de pe plajă, inclusiv a celor de 
agrement; 
c) neasigurarea condiţiilor 
sanitare şi de protecţie a 
mediului în zonele de îmbăiere 
şi pe plaja; 
d) neamenajarea plajei cu 
destinaţie turistică la începutul 
sezonului turistic estival; 
e) neasigurarea lucrărilor de 
canalizare şi alimentare cu apă 
până la zona limitrofă plajei; 
f) amplasarea pe plajă a altor 
construcţii sau dotări decât 

Este prevăzută 
ca şi obligaţie a 
operatorilor de 
plajă, dar nu era 
prevăzută vreo 
sancţiune pentru 
nerespectarea 
acesteia. 
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0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează de 
persoane anume desemnate 
din cadrul: 
a) Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, 
Administraţiei Naţionale 
"Apele Române", 
Administraţiei Naţionale 
"Apele Române - Direcţia 
Apelor Dobrogea-Litoral, 
Gărzii Naţionale de Mediu, 
pentru contravenţiile 
prevăzute la alin.(1) lit.c), e), 
g), h) şi k); 
b) Autorităţii Naţionale 
pentru Turism, pentru 

cele admise; 
g) neorganizarea sau 
neasigurarea serviciului public 
de salvare şi a posturilor de 
prim ajutor; 
h) circulaţia sau staţionarea 
autovehiculelor pe plajă, cu 
excepţia celor care asigură 
intervenţii operative şi a 
utilajelor de întreţinere a 
plajelor; 
i) permiterea realizării de 
activităţi de comerţ ambulant 
pe plajă; 
j) nerespectarea obligaţiei 
privind îndepărtarea obiectelor 
periculoase de pe plajă şi din 
zona submersă de îmbăiere; 
 
Devine alin.(3) nemodificat 
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0 1 2 3 4 5 
contravenţiile prevăzute la 
alin.(1) lit.a), b), d), f), h), i), 
j), l), m)-o); 
c) Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
după caz, pentru 
contravenţiile prevăzute la 
alin.(1) lit.i), k)-m). 
 

 
 
 
 

II. A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.19/2006  
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Textul OUG nr.43/2009 Textul adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1  

 
 
Art. 2. - (1) Utilizarea 
plajelor în scop turistic se 
face de către operatorii 
economici care au încheiat 
contract de închiriere cu 
titularul dreptului de 
administrare a plajelor, în 
condiţiile legii, denumiţi în 
continuare operatori de plajă,  

1. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 2. - (1) Utilizarea 
plajelor în scop turistic se 
poate face de către operatori 
economici care administrează 
structuri de primire turistice, 
de proprietari ori 
administratori de ansambluri 
rezidenţiale, de operatori 
economici    care    desfăşoară  

1. La articolul I, alineatul 
(1) al articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. - (1) Utilizarea 
plajelor în scop turistic se 
poate face de către operatori 
economici ce administrează 
structuri de primire turistice, 
de proprietari ori 
administratori de ansambluri 
rezidenţiale care desfăşoară 
activităţi    de    turism,   de  
 

 
 
 
Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor 
în scop turistic se poate face de 
către: 
a) operatori economici ce 
administrează structuri de 
primire turistice; 
b) proprietari sau operatori de 
ansambluri rezidenţiale care 
desfăşoară activităţi de turism; 
 

 
 
 
Necesitatea unei 
reglementări 
mai clare şi care 
să dea dreptul 
celor în cauză 
să beneficieze 
de plajă 
învecinată. 
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0 1 2 3 4 5 
 şi care deţin autorizaţii 

turistice emise de către 
autoritatea publică centrală 
pentru turism. 
 
 

activităţi de divertisment, 
agrement şi/sau sportive şi de 
autorităţi ale administraţiei 
publice locale care pot încheia 
contracte de închiriere cu 
titularul dreptului de 
administrare a plajelor pe 
perioada unui sezon estival, în 
condiţiile legii. 
 
 

operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de 
divertisment, agrement şi/sau 
sportive şi de autorităţi ale 
administraţiei publice locale 
care pot încheia contracte de 
închiriere cu titularul 
dreptului de administrare a 
plajelor pe perioada unui 
sezon estival, în condiţiile 
legii.” 
 

c) operatori economici care 
desfăşoară activităţi de 
divertisment, agrement şi/sau 
sportive; 
d) autorităţi ale administraţiei 
locale. 
Acestea pot încheia contracte 
de închiriere cu titularul 
dreptului de administrare a 
plajelor pe perioada unui sezon 
estival, în condiţiile legii, în 
ordinea indicată în acest 
alineat. 
 
Dep.Cristian Petrescu - PDL 
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