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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

controlul activităţilor desfăşurate pe plajă şi a Legii nr.448/2006 privind

AVIZ

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(b284/23.06.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.19/2006privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 

plajă şi a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (b284/23.06.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele

observaţii:

• textul propunerii legislative nu menţionează dacă şezlongurile vor fi puse la dispoziţie 

gratuit sau contra cost;
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• se impune ca identificarea locurilor rezervate pentru persoanele cu dizabilităţi să nu fie 

făcută prin îngrădirea lor, în aşa fel încât să creeze un efect de discriminare, de separare;

• se impune explicitarea procentului de 4% din numărul total de şezlonguri ce trebuie 

rezervate pentru persoanele cu handicap.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION


