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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta nnl9/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul 

activitatilor desfasurate pe plaja si a Legii nr.448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(L357/2021)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, prin adresa nr. L357/2021, Comisia pentru administrate publica ^i 
Comisia pentru munca, familie $i protecpe sociala au fost sesizate in vederea intocmirii unui 

raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta nr.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor 

desfasurate pe plaja $i a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, initata de Berea Cristinel-Gabriel - senator USR_PLUS; Bodea Marius 

- senator USR_PLUS; Bordei Cristian - senator USR_PLUS; Cernic Sebastian - senator USR_PLUS; 

Darau Ambrozie-Irineu - senator USR_PLUS; Dinica Silvia-Monica - senator USR_PLUS; Ghica . 

Cristian - senator USR_PLUS; Ivan Dan - senator USR_PLUS; Mihail Radu-Mihai - senator 

USR.PLUS; Mure^an Claudiu-Marinel - senator USR_PLUS; Negoi Eugen-Remus - senator 

USR_PLUS; Oprinoiu Aurel - senator USR_PLUS; Popescu lon-Drago? - senator USR_PLUS: Postica 

Andrei - senator USR_PLUS; Potera§ Cosmin-Marian - senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian - 

senator USR_PLUS; Vicol Costel - senator USR_PLUS; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR_PLUS; Zob
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Alexandru-Robert - senator USR.PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; Dranca Andrei- 

lulian - deputat USR.PLUS; Giurgiu Adrian - deputat USR_PLUS; Havarneanu Filip - deputat 

USR_PLUS; Lorincz §tefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS: 

Neagu Denisa-Elena - deputat USR.PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR.PLUS; Poli^eanu 

Mihai-LaurenJ:iu - deputat USR_PLUS: Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Stoica Diana - 

deputat USR_PLUS; Terente Eugen - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR_PLUS; 

Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS; 

Wiener Adrian - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare armonizarea legislatiei najionale m 

vigoare cu legislatia europeana, prin crearea unui cadru legal care sa faciliteze accesul 

persoanelor cu dizabilitati pe plajele din Romania cat §i obligativitatea ca operatorii/ beneficiarii 

de plaja sa puna la dispozitia acestei categorii de persoane, §ezlonguri rezervate, efectuate din 

materiale ecologice, pe primul rand spre luciul de apa.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a transmis un aviz favorabil cu 

nr. 579/22.07.2021.

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a transmis un aviz 

favorabil cu nr. 5315/29.07.2021.

Comisia economica, industrii $i servicii, Comisia pentru ape, paduri, pescuit $i fond 

cinegetic au transmis avize favorabile, tar Comisia pentru mediu a transmis un aviz 

favorabil, cu urmatoarea observatie, preluata sub forma de amendament: „legea se aplica 

inclusiv la contractele aflate in derulare in momentul intrarii in vigoare a legii."

in conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, la dezbaterea initiative! legislative au participat reprezentanti ai 

Guvernului Romaniei.

In 5edin^e separate desla§urate online ?i la sediul Senatului, membrii Comisiei pentru 

administrate publica $i cei ai Comisiei pentru munca, famiiie protec^ie sociala au 

dezbatut propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenfi, sa 

adopte un raport comun de admitere cu amendamente admise.
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Comisia pentru administrafie publica Comisia pentru munca, familie protec^e 

sociala supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport comun de 

admitere cu amendamente admise propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 

legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.fl) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.fl) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §\ ale art.92 alin.(7) pet. 2 din 

Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 

Camera sesizata.

Pre^edinte,Pre^edinte,

Senator §TEFAN PALARIESenator OLYZSQITCS. R

Secretar,Secretar,

Senator SORIN VLA^INinatorMARICEL POPA

•OOi
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Anexa la Raportul comun nr. XXVn/181/2021 si nr. XXX/201/2021

Amendamente admise
la

Propunerea legislativa pentru modificarea completarea Ordonantei de urgent nr.19/2006 privind utilizarea plajei Marii 
Negre controlul activitatilor desfa^urate pe plaja si a Legii nr.448/2006 privind protectia $i promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap

MotivafieAmendamenteText L357/2021Nr.
crt.

Articolul I se modifica §i va avea urmatorul cuprins: Conform
observatiilor
propimerilor
Consiliului
Legislativ

1.
§1

„Art.I - Ordonanta de urgen^a nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Marii Negre §i controlul activitatilor 
desfasurate pe plajS, cu modificarile §i completSrile 
ulterioare se modifica §i se abroga dupa cum 
urmeaza:”

„Art.I Art.n. - La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i 
controlul activitatilor desfa§urate pe plaj^ publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 
2006, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 
274/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa 
alineatul (1') se introduc doua noi alineate, alin.(l^) §i (P), cu 
urmatorul cuprins:

1. La articolul 2, dupa alineatul (L) se introduc doua 
alineate noi, alin. (1^) si alin.(P), cu urmatorul 
cuprins:

(1^) Titularul dreptului de administrare a plajelor reduce valoarea 
chiriei pentru numarul 
prevazute la art. 5 lit. l)-$i m) 68^ alin.(2) lit. a)-b) din Legea nr. 
448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, cu un cuantum ^i dupa o 
formula de calcul stabilite in acord cu Ministerul Mediului, Apelor 
si Padurilor, stabilite prin ordin al ministrului mediului in termen 
de 30 de zile de lo-intrarea in vigoare a prezentei legi.

suplimentare
”(1^) Titularul dreptului de administrare a plajelor 
reduce valoarea chiriei pentru numarul locurilor 
suplimentare prevazute la art. 5, lit. 1) §i m), cu un 
cuantum si dupa o formula de calcul stabilite in acord 
cu Ministerul Mediului, Apelor §i PSdurilor, stabilite 
prin ordin al ministrului mediului in termen de 30 de 
zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(P) Titularii dreptului de administrare a plajelor vor publica, 
anual, inainte de inceperea sezonului estival, num&’ul de locuri 
rezervate pentru persoane cu handicap, de pe fiecare plaja in parte,

(P) Titularii dreptului de administrare a plajelor vor 
publica, anual, inainte de inceperea sezonului estival,
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pe paginile web ale instituliilor §i le vor comunica Autorita^ii 
Nationale pentru Persoanele cu Dizabilita^i spre publicare.”

numarul de locuri rezervate pentru persoane cu 
handicap, de pe fiecare plaja in parte, pe paginile web 
ale institutiilor si le vor comunica Autoritatii 
Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati spre 
publicare.”
2. La articolul 5, dupa litera k) se introduc doua noi 
litere, lit. 1) si lit. m) §i vor avea urmatorul cuprins:

2. La articolul 5, dupa litera k) se introduc doua noi litere, lit. 1)
^i lit. m) $i ver avea urmatorul cuprins:

2.

1) Sa rezerve, sa puna la dispozitie §i sa semnalizeze 
prin semn international, pe toatS durata oficialS a 
sezonului turistic, §ezlonguri 
persoanele cu handicap grav sau accentual ^i 
insotitorul acesteia, la o capacitate de cel pu^in 4% din 
numarul total de ^ezlonguri detinute de operatorul 
respectiv, dar nu mai pu^in de doua locuri din numarul 
total de locuri amenajate (§ezlonguri) de pe primul 
rand spre mare. Accesul la aceste §ezlonguri a 
persoanelor cu handicap grav sau accentual se face 
peprincipiul primul venit - primul servit, pe baza 
propriei legitimatiei.

1) Sa rezerve, sa puna la dispozitie $i sa semnalizeze prin semn
international, pe toata durata oficiala a sezonului turistic,
^ezlonguri—speoiale pentru persoanele cu handicap grav sau
accontuat $i insotitorul acesteia, ■ la-e capacitate de col putin 4%
din numarul total de $ezlonguri detinute de operatorul rospoctiv,
dar nu mai putin de doua locuri din numaruk-tetal de locuri
amenajate (^ezlonguri) de pe primul rdnd spre maro. Accesul la
aceate ^ezlonguri a persoanelor cu handicap grav sau acoentuat se
face pe prinoipiul primul veait—primul servit, pe baza propriei
legitimatiei.

speciale pentru

m) Sa faciliteze, persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
accesul neingr&dit liber, prin constniirea unei oai do rulare, de
la marginea plajei pona la ^ezlongurile speoial-amenajate. Atunci
cand eate cazul, poraormlul oe deserve^te zona respectivQ de plajS,
va face toate domoraurile pentru ca pereoonele cu--handicap grav
sau accentuat sa fie oonduse la ^ezlongurile special-amenajate.

m) Sa faciliteze, persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat, accesul netngradit §i liber, prin 
construirea unei cai de rulare, de la marginea plajei 
pana la §ezlongurile special amenajate. Atunci cand 
este cazul, personalul ce deserveste zona respective de 
plaja, va face toate demersurile pentru ca persoanele 
cu handicap grav sau accentuat sa fie conduse la 
§ezlongurile special amenajate.

alineatul 1, dupa litera p) se3. La articolul 8, 
introduce o noua litera, lit. r) §i va avea urmatorul

3.

cuprms:
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r) nerespectarea obliga^iei de a facilita persoanelor cu 
handicap grav sau accentual, accesul neingradit §i 
liber la plaja, prin crearea unor cai de acces aferente si 
a obligatiei de a rezerva §i pune la dispozi^ie pe toata 
durata oficiala a sezonului turistic, locurile special 
amenajate (§ezlonguri) de pe primul rand spre mare 
pentru persoanele cu handicap grav sau accentual.

alineatul 2, se modifica §i se3. La articolul 8, 
completeaza §i va avea urmStorul cuprins:

4.

(2) Constatarea contravenliilor §i aplicarea 
sancjiunilor se realizeaza de persoane anume 
desemnate din cadrul:

a) Ministemlui Mediului §i Gospodaririi Apelor, 
Administratiei Nationale "Apele Romane", 
Administratiei Nationale "Apele Rom^e" - Direc^ia 
Apelor Dobrogea-Litoral, Garzii Nationale de Mediu, 
pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e), 
g), h), k) §i p);
b) Autoritatii Nationale pentru Turism, pentru 
contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h),

1), m), 0) ?ir);
c) Ministemlui Administratiei §i Intemelor sau al 
autorit^tilor administratiei publice locale, dupa caz, 
pentm contraventiile prevazute la alin. (1) lit. i), k)-m) 
sir).
d) Autoritatea Nationals pentru Protectia 
Consumatomlui pentm contraventiile prevazute la 
alin. (1) lit. r);
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Articolul I se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
’’Art. I Art. II Legea nr. 448/2006 privind protec^ia §i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul 
Oficial partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2008, cu modificarile 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

Conform 
observatiilor si 
propunerilor 
Consiliului 
Legislativ

5.

Art. II Legea m. 448/2006 privind protectia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata in Monitorul Oficial partea I nr. 1 din 03 
ianuarie 2008, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

Punctul 1 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
”La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. 
(4), cu urmatorul confinut cuprins

Conform 
observatiilor §i 
propunerilor 
Consiliului 
Legislativ

6.

1. La articolului 8, dupa alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu urmatorul confinut:

(4) Autoritatea Nafionala pentru Persoanele cu Dizabilit^ti public^ 
pe pagina de web a institufiei anual, inainte de inceperea sezonului 
estival, numarul de locuri rezervate pentru persoane cu handicap 
de fiecare entitate in parte, conform art. 68*, §i face toate 
demersurile pentru a disemina informatia in randul persoanelor 
interesate.”

”(4) Autoritatea Na^ionala pentru Persoanele cu 
Dizabilitafi, publica pe pagina de web a institufiei 
anual, inainte de inceperea sezonului estival, numarul 
de locuri rezervate pentru persoane cu handicap de 
fiecare entitate in parte, conform art. 68*, §i face toate 
demersurile pentru a disemina informafia in randul 
persoanelor interesate.”

Punctul 2 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
”2. Dupa articolul 68 se introduce in nou articol, art. 68*, cu 
urmatorul cuprins 
Art. 68*
(1) Proprietarii sau administratorii spafiilor de agrement 
amenajate pentru acces la luciu de apa $i utilizatorii de plaje au 
urmatoarele obligatii:

2. Dupa articolul 68 se introduce in nou articol, art. 
68*, cu urmatorul cuprins:

Conform 
observafiilor §i 
propunerilor 
Consiliului 
Legislativ

7.

’’Art. 68* - Proprietarii sau administratorii spatiilor de 
agrement amenajate pentru acces la luciu de apa §i 
utilizatorii de plaje au urmatoarele obligatii:
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a) sa rezerve pentru persoanele cu handicap, pe toata durata 
sezonului estival, 4% din numarul de §ezlonguri definute, dar nu 
mai pu^in de 2 locuri, situate pe primul rand spre luciul de apa;

a) sa rezerve pentru persoanele cu handicap, pe toata 
durata sezonului estival, 4% din numarul de 
§ezlonguri de^inute, dar nu mai pu^in de 2 locuri, 
situate pe primul rand spre luciul de apa;

b) sa se asigure ca accesul spre acestea este potrivit §i pentru 
fotoliul rulant §i sS o adapteze in acest sens in caz contrar;b) sa se asigure cS accesul spre acestea este potrivit §i 

pentru fotoliul rulant §i sa o adapteze in acest sens in 
caz contrar; c) sa se asigure ca exists in proximitate un grup sanitar potrivit cu 

nevoile persoanei cu handicap care utilizeaza fotoliu rulant.
c) sa se asigure ca exista in proximitate un grup sanitar 
potrivit cu nevoile persoanei cu handicap care 
utilizeaza fotoliu rulant.

(2) Proprietarii sau administratorii spatiilor de agrement amenajate
pentru aoces la luciu de apa ^i Utilizatorii de plaje au urmatoarele 
obligati i:

a)4) Sa rezerve, sa puna la dispozifie sa semnalizeze prin 
semn internalional, pe toata durata oficiala a sezonului 
turistic, ^ezlonguri speciale pentru persoanele cu handicap 
grav sau accentuat insofitoni acestora, la o capacitate de 
cel pu^in 4% din numarul total de ^ezlonguri definute de 
utilizatorul de plaja respectiv, dar nu mai pu|in de doua locuri 
din numarul total de locuri amenajate (^ezlonguri) de pe 
primul rand spre mare. Accesul la aceste ^ezlonguri al 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat se face pe 
principiul primul venit - primul servit, pe baza legitima|iei.

b) ffi) Sa faciliteze, persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, accesul neingradit $i liber, prin construirea unei cm 
de rulare, de la marginea plajei pana la ^ezlongurile special 
amenajate. Atunci cand este cazul, personalul ce deserve^te 
zona respectiva de plaja, va ajuta persoanele cu handicap
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grav sau accentuat sa ajunga in siguranfa la ^ezlongurile 
special amenajate.

3. Articolul 100, alineatul 1, litera b) se modifica va 
avea urmatorul cuprins;

8.

”b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin.
(1) , (2) §i (4), art. 24 alin. (1) - (6), art. 27 alin. (1) §i
(2) , art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. 
(1) - (3), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (2), art. 51 alin. 
[4) - (7), art. 54 alin. (1) - (3), art. 55 alin. (1) si (2), art. 
61-64, art. 65 alin. (1), (2) §i (5), art. 66-68\ art. 69 alin. 
(1), art. 70, art. 71, art. 75 alin. (2) §i art. 78 alin. (6), cu 
amends de la 10.000 lei la 25.000 lei;”

DupS articolul II se introduc trei noi articole, Art. Ill, Art. IV §i 
Art. V cu urmatorul cuprins:

Conform
observafiilor
propunerilor
Consiliului
Legislativ

9.

„Art. III. - Ordinul ministrului mediului, apelor §i padurilor 
prevazut la art.2 alin.(P) din Ordonan^a de urgenla a Guvemului 
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i controlul 
activitalilor desfa§urate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr, 274/2006, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, precum §i cu completarile aduse prin 
prezenta lege se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi.”

Conform 
observaliilor §i 
propunerilor 
Consiliului 
Legislativ

„Art. IV
(1) Legea nr. 448/2006 privind protec^ia §i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.l din 3 ianuarie 2008, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum §i cu cele aduse prin prezenta lege.

10.
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va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se 
textelor o noua numerotare. (2) Ordonan^a de urgen^a a 
Guvemului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i 
controlul activita^ilor desfa§urate pe plajS, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.220 din 10 martie 2006, aprobata 
cu modificari §i completari prin Legea nr,274/2006, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu complet^ile 
aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.”

Amendament preluat 
din Avizul Comisiei 

mediu,

„Art. V. - Legea se aplica inclusiv la contractele aflate in derulare 
in momentul intrarii in vigoare a legii.”

11.

pentru 
adoptat cu 12 voturi 
„pentru” la Comisia
pentru munca, 
familie §i protecfie 
sociala
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