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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.l. Se modifică şi se completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 10.03.2006, după cum urmează:

1. La articolul 2, se modifică alin. (1) şi alin. (2), iar după alin. (2) se introduc două 

noi alineate, alin. (2^) şi alin. (2^), iar după alin. (6), se introduc trei noi alineate, 
alin. (7)-(9) cu următorul cuprins:

“(7^ Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către persoane fizice şi juridice:

a) operatori economici care administrează structuri de primire turistice;

b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfăşoară activităţi 

de turism;

c) operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau 

sportive;

d) autorităţi ale administraţiei publice locale;
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e) cluburile sportive afiliate federaţiilor sportive naţionale ce sunt constituite cu avizul 

Ministerului Sportului.

(2) Statul Român, prin Ministerul Mediului, încheie contracte de concesiune cu autorităţile 

publice locale din unităţile administrativ-teritoriale riverane Mării Negre, la solicitarea 

acestora, pentru o cotă de până la 30% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care 

sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială şi sunt libere de sarcină, achitând o redevenţă 

în cuantum de 2%o din valoarea de inventar a bunului imobil concesionat.

(2f Modelul de contract de concesiune se aprobă prin ordin de ministru al Mediului.

(2^) Unităţile administrativ teritoriale care au încheiat contracte de concesiune pentru 

utilizarea plajelor turistice vor avea obligaţia de a:

(a) amenaja toalete şi .duşuri publice pe plajă;

(b) amplasa pe plajă coşuri de gunoi;

(c) amenaja plaja corespunzător pentru sezonul estival;

(d) asigura curăţenia şi întreţinerea plajei pe durata întregului an.

(7) Ocuparea de către operatori economici a suprafeţelor de plajă pentru care nu s-au încheiat 

contracte de închiriere, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 8 alin. (1^1), Ut.

gf

(8) Operatorii economici nu vor putea transmite dreptul de administrare al bunului ce face 

obiectul contractului de închiriere către terţi.

(9) Desfăşurarea unor evenimente sportive, culturale sau desfăşurarea anumitor activităţi 

recreative specifice plajei ce au caracter ocazional, de către terţi, pe suprafeţele de plajă 

turistică închiriate de către operatorii economici, va fi permisă numai dacă operatorii 

economici au încheiat contracte de asociere cu aceştia.''

2. La articolul 4, la alineatul (1) se introduce o nouă literă după lit. c), respectiv litera 

d), cu următorul cuprins:
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''d) să asigure şi să organizeze serviciul public de colectare a animalelor moarte de pe 

plaja utilizată în scop turistic^

3. La articolul 5, se adaugă o literă după litera k), respectiv litera 1), cu următorul 
cuprins:

“() să sesizeze autorităţile administraţiei publice locale în cazul identificării pe plaja 

cu destinaţie turistică a animalelor decedate. ”

4. La articolul 6, se modifică alin. (1) iar după alin. (2), se introduc trei noi alineate, 
alin. (3)-(5) urmând a avea următorul cuprins:

“(7^ Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt 

următoarele:

a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în 

zona limitrofa;

b) dotări pentru agrement specific plajei, inclusiv terenuri de sport cu sau fără tribune, 

în mod obligatoriu demontabile şi accesorii ale acestora, precum şi alte construcţii şi 

instalaţii demontabile ce vor putea fi amplasate numai cu ocazia desfăşurării unor 

evenimente culturale sau sportive;;

c) posturi de prim ajutor şi de salvare;

d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e) instalaţii de captare a energiei solare incorporate în construcţiile şi accesoriile de 

plajă (acoperişuri, umbrare, etc) cu condiţia existenţei unui sistem modular, care să 

permită montarea şi demontarea facilă a elementelor sale, inclusiv a cablurilor.

f) corturi pentru masaj şi kinetoterapie, amenajări speciale pentru persoane cu 

dizabilităţi inclusiv, dar fără a se limita la parcuri senzoriale, corturi pentru voluntari, 

umbrare amenajate pentru fotolii rulante;

(2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în 

documentaţiile urbanistice.

(3) Este interzisă păstrarea în conservare pe plaja a construcţiilor temporare şi accesoriilor, 

cu excepţia celor pentru care este închiriată suprafaţa de plajă respectivă în extrasezon.
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(4) Tariful pentru depozitarea şi conservarea pe plaja a construcţiilor temporare şi accesoriilor 

acestora va fi stabilit de către titularul dreptului de administrare al plajei, în conformitate cu 

suprafaţa de plajă utilizată, determinată înainte de preluare şi verificată la predare prin 

inspecţie.

(5) Construcţiile temporare prevăzute la alin. (3) se vor amplasa în proximitatea limitei vestice 

a plajei închiriate pe perioada sezonului turistic, sau la cel mult 15 metri de vecinătatea vestică 

a sectorului de plajă respectiv.'"

5. Articolul 7 se modifică, urmând a avea următorul cuprins:
.A

“/« vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se 

interzice circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia următoarelor:

(1) celor care asigură intervenţii operative

(2) utilajelor de întreţinere a plajelor;

(3) vehiculelor electrice destinate asigurării mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi;

(4) vehiculelor electrice utilizate de operatorul economic pentru aprovizionare, doar în 

intervalul 6:00-9:00 şi 19:00-21:00;"

6. Se modifică articolul 8, şi se adaugă 2 alineate după alin. (1), alin. (1^1) şi (1^2), 

urmând a fî renumerotate alineatele existente şi (1''2), devenind astfel (1^3) 
şi (1^4), urmând a avea următorul cuprins:

*fl)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 20.000 

lei săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă /ară a deţine autorizaţie turistică;

b) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă;

c) neaflşarea instrucţiunilor de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere.

d) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică.

(1^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei şi 30.000 

lei săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a 

persoanelor în spaţiul plajei
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b) nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnica a 

suprafeţei de plajă închiriate;

c) nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a 

dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

d) neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic 

estival;

e) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă 

şi din zona submersă de îmbăiere;

f) ocuparea  Jară drept a plajelor pentru care nu există contracte de închiriere.

(1^2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 30.000 lei şi 50.000 

lei săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise;

b) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de 

prim ajutor;

c) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor prevăzute 

la articolul 7;

d) 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.

e) amplasarea umbrelelor care necesita lesturi cu pietre sau greutăţi modulare sau 

abandonarea lestarelor sau a greutăţilor modulare de către operatorul 

economic la finalul sezonului estival

f) neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona 

limitrofă plajei;

g) neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de 

îmbăiere şi pe plaja;

(1^3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 de lei la 1.000 de lei 

nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a ţine animalele de companie în zgardă 

sau ham şi lesă pe toată perioada prezenţei pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop 

turistic.
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(1^4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 de lei la 10.000 de lei 

nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a strânge dejecţiile produse de 

animalele de companie pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, de a curăţa 

zona respectivă şi de a le arunca la gunoi.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume 

desemnate din cadrul:

a)Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Gărzii Naţionale de Mediu, pentru 

contravenţiile prevăzute la alin. (1) Ut.a) şi la alin. (1^1) Ut. b), e), şi la alin (1^2) Ut.

a), c), d),f),g);

bjAutorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) Ut. 

a), c), d), la alin. (1^1) Ut. a), c), d), e) şi la alin.(1^2) Ut. a-c);

c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice 

locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit.b), d), e) la aUn.(l^l) 

Ut. a)şi la alin (1^2) Ut. c)"

Art.2. în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va fi aprobat, prin ordin 

al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, ordinul privind stabilirea modelului de contract de 

concesiune prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art.3. 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.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din.....

respectarea prevederilor art. 76 din Constituţia României

Preşedintele Camerei Deputaţilor 

lon-Marcel CIOLACU

cu
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Această lege a fost adoptată de Senatul în şedinţa din...............

prevederilor art. 76 din Constituţia României

Preşedintele Senatului 
Florin Vasile CÎŢU

cu respectarea
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