
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

GuvernuJui nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si 
controlul activitatilor desfasurate pe plaja

Camera Deputalilor adopta prezentul proiect de iege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 

22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor 

des^urate pe plaja, publicatam Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 

din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - in vederea protectiei turistilor, pe plajele litoralului 

Marii Negre utilizate in scop turistic se interzice circulatia sau stationarea 

vehiculelor, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a 

utilajelor de intretinere a plajelor.”
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2. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, art. 7^ si 7^ 

cu urmatorul cuprins:
Art. 7*. - (1) Accesul persoanelor fizice insotite de animale de 

companie, pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic, este 

permis oricand in afara sezonului estival.
(2) Pe durata sezonului estival, accesul persoanelor fizice insotite 

de animale de companie, pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in 

scop turistic, este permis numai cu acordul operatorilor de plaje, in 

conditiile alin. (3).
(3) Accesul cu animale de companie pe plajele litoralului Marii 

Negre utilizate in scop turistic este permis, indiferent de perioada din an, 
cu conditia ca animalele de companie sa fie tinute in zgarda sau ham si 
lesa.

(4) Posesorii de animale de companie au obligatia de a detine 

asupra lor pungi pentru strangerea dejectiilor produse de acestea, de a 

curata zona respectiva si de a le arunca la gunoi.

Art. 7^. - (1) Indiferent de perioada din an, pe plajele litoralului 
Marii Negre utilizate in scop turistic este permis accesul cainilor utilitari 
apartinand persoanelor cu dizabilitati.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7' alin. (2), pe durata 

sezonului estival, accesul cainilor din dotarea Ministerului Afacerilor 

Interne si al cainilor utilitari apartinand persoanelor cu dizabilitati, pe 

plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic este permis fara 

acordul operatorilor de plaje.”

3, La articolul 8 alineatul (1), litera m) se abroga.

4. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 
alineate, alin. (1^) si (1^), cu urmMorul cuprins:

„(1') Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 

100 lei la 1.000 lei nerespectarea de catre persoanele fizice a obligatiei de 

a tine animalele de companie in zgarda sau ham si lesa pe toata perioada 

prezentei pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic.
(1^) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 

1.000 lei la 10.000 lei nerespectarea de catre persoanele fizice a obligatiei 
de a strange dejectiile produse de animalele de companie pe plajele 

litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic, de a curata zona 

respectiva si de a le arunca la gunoi.”
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5. La articolul 8, alirieatul (2) se modifica si va avea 

urmatorui cuprins:
„(2) Constatarea contravenjiilor aplicarea sanc|iunilor se 

realizeaza de catre:
a) persoane anume desemnate din cadrul Ministerului Mediului, 

Apelor Padurilor din cadrul Garzii Na^ionale de Mediu, pentru 

contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) §i p);
b) persoane anume desemnate din cadrul autoritatii publice 

centrale pentru turism, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), 
b), d), f), h)-j), l),n)si o);

c) ofiterii si agentii de politic din cadrul Politiei Romane, ofiterii
si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane si politistii locali, pentru 

contravenfiile prevazute la alin. (1) lit. i), k), si 1), alin. (1 *) (1^)*”

Art. 11. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind 

utilizarea plajei M^i Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, 
publicatainMonitorul Oficial al Rom^ei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul 
Oflciai al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.



4

Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor 

in §edir4a din 15 fehruarie 2022, cu respectareaprevederilor art. 16 alin. (2) 

din Constitujia Romdniei, republicatd.
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