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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate
pe plajă

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), 
cu următorul cuprins:

„(4) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publică pe 

pagina de web a instituţiei, anual, înainte de începerea sezonului estival, numărul 
de locuri rezervate pentru persoane cu handicap de fiecare entitate în parte, 
conform art.68\ şi face toate demersurile pentru a disemina informaţia în rândul 
persoanelor interesate.”

2. După articolul 68 se introduce un nou articol, art.68\ cu următorul
cuprins:

„Art.68\- (1) Proprietarii sau administratorii spaţiilor de agrement 
amenajate pentru acces la luciu de apă au următoarele obligaţii:
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a) să rezerve pentru persoanele cu handicap, pe toată 

durata sezonului estival, 4% din numărul de şezlonguri deţinute, dar nu mai puţin 

de două locuri, situate pe primul rând spre luciul de apă;
b) să se asigure că accesul spre acestea este potrivit şi 

pentru fotoliul rulant şi să o adapteze în acest sens în caz contrar;
c) să se asigure că există în proximitate un grup sanitar 

potrivit cu nevoile persoanei cu handicap care utilizează fotoliu rulant.
(2) Utilizatorii de plaje au următoarele obligaţii:

a) să rezerve, să pună la dispoziţie şi să semnalizeze prin 

semn internaţional, pe toată durata oficială a sezonului turistic, şezlonguri speciale 

pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi însoţitorii acestora, la o 

capacitate de cel puţin 4% din numărul total de şezlonguri deţinute de utilizatorul 
de plajă respectiv, dar nu mai puţin de două locuri din numărul total de locuri 
amenajate (şezlonguri) de pe primul rând spre mare. Accesul la aceste şezlonguri a 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat se face pe principiul primul venit- 

primul servit, pe baza legitimaţiei;
b) să faciliteze, persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, accesul neîngrădit şi liber, prin construirea unei căi de rulare, de la 

marginea plajei până la şezlongurile special amenajate. Atunci când este cazul, 
personalul ce deserveşte zona respectivă de plajă, va ajuta persoanele cu handicap 

grav sau accentuat să ajungă în siguranţă la şezlongurile special amenajate.”

3. La articolul 100 alineatul (1), litera b) se modifîcă şi va avea 

următorul cuprins:
„b) nerespectarea dispoziţiilor art.16-22, art.23 alin.(l), (2) şi (4), art.24 

alin.(l)-(6), art.27 alin,(l) şi (2), art.28, art.30, art.31, art.32 alin.(2), art.33 alin. 
(l)-(3), art.34 alin.(3), art.37 alin.(2), art.51 alin.(4)-(7), art.54 alin.(i)-(3), art,55 

alin.(l) şi (2), art.61-64, art.65 alm.(l), (2) şi (5), art.66-68\ art.69 alin.(l), art.70, 
art.71, art.75 alin.(2) şi art.78 alin.(6), cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;”

Art.IL- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea 

plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220 din 10 martie 2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.274/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. La articolul 2, după alineatul (l') se introduc două noi alineate, 
alin.(l^) şi (1^), cu următorul cuprins:

„(1 ) Titularul dreptului de administrare a plajelor reduce valoarea chiriei 
pentru numărul şezlongurilor suplimentare prevăzute la art.68^ alin.(2), lit.a) şi b) 

din Legea nr,448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu un cuantum şi după o formulă de calcul 
stabilite în acord cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, stabilite prin ordin al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(1^) Titularii dreptului de administrare a plajelor vor publica, anual, 
înainte de începerea sezonului estival, numărul de locuri rezervate pentru persoane 

cu handicap, de pe fiecare plajă în parte, pe paginile web ale instituţiilor şi le vor 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi spre publicare.”

2. La articolul 8 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, 
lit.r), cu următorul cuprins:

„r) nerespectarea obligaţiei de a facilita persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, accesul neîngrădit şi liber la plajă, prin crearea unor căi de acces 

aferente şi a obligaţiei de a rezerva şi pune la dispoziţie pe toată durata oficială a 

sezonului turistic, locurile special amenajate (şezlonguri) de pe primul rând spre 

mare pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat,”

3 La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de 

persoane anume desemnate din cadrul:
a) Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Gărzii Naţionale de 

Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin.(l) lit.c), e), g), h), k), p) şi r);
b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile 

prevăzute la alin.(l) lit.a), b), d), f), h), i), j), 1), m), o) şi r);
c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor 

administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin.(l) 

lit.i), k)-m) şi r);
d) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului pentru 

contravenţiile prevăzute la alin.(l) litr);”
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Art.in.-Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art.2 

alin,(l^) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se emite în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art.IV.- (1) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.l din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind 

utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220 din 10 martie 2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.274/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare.

Art.V.- Legea se aplică inclusiv contractelor aflate în derulare la momentul 
intrării în vigoare a legii.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 

11 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constituţia României, republicată.
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