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Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul prevederilor articolului 74 din Constituţia României, republicată şi al art. 91 alin.(l)
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare Propunerea legislativă - Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă.

Solicit adoptarea propunerii legislative în procedură ordinară, în baza art.74 alin. (1) din
Constituţia României, respectiv a art. 91 alin.(l) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Iniţiator:
Cristina Camelia RIZEA - Depmat USR PLUS
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Bucureşti, 21 aprilie 2021
Nr.185,197,198

Doamnă Preşedinte,
Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri
legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă (BPI185/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Rizea Cristina Camelia, Tulbure Simina, Buzoianu
Diana-Anda, Neagu Denisa^Elena, Ţoiu Oana-Silvia, Berescu Monica-Elena, Chichirău
Cosette-Paula, Hangan Pollyanna-Hanellore, Stoica Diana, Cambera Oana-Alexandra, Prună
Cristina-Mădălina, Ozmen Oana-Marciana, domnii deputaţi Terente Eugen, Brian Cristian,
Panait Radu, Rodeanu Bogdan-lonel, Badea Mihai-Alexandru, Wiener Adrian, Botez MihaiCătălin, Băltăreţu Viorel, llie Victor, Miftode Marius-Andrei, Havâmeanu Filip, Todosiu
Beniamin, Teniţă Dragoş-Cătălin, Ungureanu Emanuel-Dumitru, Dehelean Silviu, Lorincz
Ştefan-Iulian, Bulai Iulian, Blaga Daniel-Codruţ, Fălcoi Nicu, Molnar Radu-Iulian, Giurgiu
Adrian, Prunean Alin-CoStel, Lazăr lon-Marian, Miruţă Radu- Dinei, domnii senatori Vicol
Costel, Negoi Eugen-Remus, Mîndruţă Gheorghiţă, Ghica Cristian, Grupurile parlamentare
ale Alianţei USR-PLUS;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

lPlSol2^)i2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.67’ alin.(l^) din Legea educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000 (BPl 197/2021)
- iniţiatori: doamna deputat Sandu Viorica, domnii deputaţi Neaţă Eugen, Solomon
Adrian, Citea Vasile, Georgescu Nicolae, Niţă Nicu, Popica Eduard-Andrei, Stativă Irinel
loan, Bejinariu Eugen, Munteanu Remus, Grupul parlamentar P.S.D. domnii deputaţi Amet
Varol, Vexler Silviu, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, doamna deputat Csep
Eva-Andrea, domnii deputaţi Szabo Odon, Benedek Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R.;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională
a înotului fBP/795/2(127;
- iniţiatori: doamnele deputat Barcari Rodica-Luminiţa, Stoian Maria,
Burciu Cristina, Calista Mara-Daniela, Vecerdi Cristina-Agnes, Ciofu Cătălina,
Fădor Angelica, domnii deputaţi Brişcă Răzvan Sorin, Burduja Sebastian-Ioan,
Moldovan Sorin-Dan, Şovăială Constantin, Chira Claudiu-Martin, Cruşoveanu
Marian, Bîlcea Ovidiu-Sergiu, Năcuţă Sorin, Huţucă Bogdan-Iulian, Pecingină
Gheorghe, Giugeh Nicolae, Gudu Michael, Şişcu George, Sărmaş loan-Sabin,
lonescu George, Tătaru Nelu, Gheorghe Andrei Daniel, Roşea Mircea, Molnar
Ervin, Tănase Antonel, Cazan Laurenţiu-Nicolae, Miuţescu Gheorghe Adrian,
Stoica Ştefan-Bucur, doamnele senator Anastase Roberta-Alma, Anisie MonicaCristina, loan Raluca-Gabriela, Banu Claudia-Mihaela, Scântei Laura-Iuliana,
Gorghiu Alina-Ştefania, domnii senatori Bîca lulian-Mihail, Chirteş loanCristian, Pandea Ciprian, Pîrvulescu Eugen, Cristina loan, Ţapu Nazare Eugen,
Bica Dănuţ, Voiculescu Liviu-Dumitru, lordache Ion, Guran Virgil, Potecă
Vasilică, Bumb Sorin-Ioan, Carp Gheorghe, Florean Ovidiu-Iosif, Neagu Nicolae,
Pufu Vlad-Mircea, Grupurile parlamentare P.N.L., ;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a ll-a din
Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 21 aprilie 2021, a stabilit că domeniul
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor,
Senatul fiind prima Cameră sesizată.
Cu stimă,

PREŞEDINTEI^
CAMEREI DEPUT^ILOR

udovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGII
PREŞEDINTELE SENATULUI
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ROMANIA
Expunere de motive

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă
Prezenta iniţiativă legislativă îşi propune ca prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006
privind utilizarea plajei Mării Neg^e şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (în continuare
Ordonanţa) să reglementeze modul în care proprietarii/posesorii de animale de companie pot merge pe
plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic însoţite de animale de companie, precum şi să
abiliteze organele în drept să aplice sancţiuni acelor persoane care nu respectă cadrul normativ stabilit de
prezenta iniţiativă.
în drept, textul în vigoare al Ordonanţei interzice, [prin art. 7 lit. a. ] accesulpersoanelor însoţite de animale,
cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai
persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a asigura respectarea acestei interdicţii. Ordonanţa stabileşte că
încălcarea acestei norme constituie contravenţie [art. 8, alin. (1), lit. m], iar constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Turism şi Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după
caz.
în contradicţie cu prevederile prezentei legi, situaţia de fapt relevă:
• Proprietarii/posesorii de animale de companie merg pe plajă,,preponderent în afara sezonului
estival, însoţiţi de animale de companie. De cele mai multe ori, deşeurile produse de animalele de
companie nu sunt colectate de proprietari/posesori;
• Deşi există reglementare expresă privind sancţionarea persoanelor care vin pe plajă însoţite de
animale de companie, realitatea faptică arată că autorităţile îndreptăţite nu aplică niciun fel de
sancţiune. Cu titlul de exemplu, în urma unei întrebări parlamentare adresată Ministerului
Afacerilor Interne, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne nu au date
statistice cu privire la aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru persoanele care nu au
respectat interdicţia de merge la plajă însoţite de animale de companie, în intervalul 01.10.202001.03.2021.

1

Mai mult, o parte din statele europene având acces la litoral (Belgia', Grecia^, Regatul Ţărilor de Jos^) au
adoptat un cadru legal pentru a permite accesul animalelor de companie pe plajă, în afara sezonului estival,
cu respectarea unor criterii foarte clare, cum ar fi purtarea de către animal a unei lese. Referitor la accesul
pe plajă al animalelor de companie, pe parcursul sezonului estival, o parte din statele care permit acest lucru
lasă la aprecierea operatorilor/administratorilor de plajă accesul animalelor de companie (Croaţia'', Grecia) .
întrucât realitatea faptică relevă că deţinătorii animalelor de companie merg la plajă însoţiţi de animalele
de companie, în special în afara sezonului estival, iar autorităţile în drept nu aplică sancţiuni, deci nu pun
în aplicare legea, se impune modificarea cadrului normativ în sensul reglementării accesului pe plajă al
animalelor de companie, cu respectarea unui set de norme menit să asigure curăţenia mediului înconjurător
şi siguranţa tuturor celor aflaţi pe plajă. în plus, se impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii
operatorilor de plajă să decidă dacă pe durata sezonului estival posesorii de animale de companie pot fi
însoţiţi de acestea pe plajă. Astfel, schimbările preconizate de prezenta iniţiativă sunt:
1. în afara sezonului estival, persoanele fizice au acces pe plajă însoţite de animale de companie;
2. Pe durata sezonului estival, persoanele fizice pot avea acces pe plajă însoţite de animale de
companie, numai cu acordul operatorilor plajelor în scop turistic;
3. Accesul pe plajă al animalelor de companie este permis, indiferent de perioada din an, numai dacă
animalele de companie sunt ţinute în zgardă şi lesă sau ham;
4. Proprietarii sau însoţitorii animalelor de companie trebuie să aibă asupra lor pungi pentru colectarea
deşeurilor produse de animal; De asemenea, aceştia au obligaţia să colecteze şi să elimine
deşeurile produse de animalele de companie;
5. Nerespectarea obligaţiilor de a ţine animalele de companie în zgardă şi lesă sau ham pe toată
durata prezenţei pe plaje, respectiv de a colecta şi elimina deşeurile produse de animalele de
companie, constituie contravenţie;
6. Abilitarea agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ai Poliţiei Locale, respectiv ai
structurilor de jandarmi ale Jandarmeriei Române de a constata nerespectarea legii şi de a
aplica sancţiuni contravenţionale;
Modificările şi completările propuse vor asigura un cadru normativ pentru o activitate socială des întâlnită
pe plajele Mării Negre, plimbarea pe plajă alături de animale de companie. Prezenta propunere legislativă
îşi propune să responsabilizeze atât posesorii de animale, cât şi autorităţile publice, în legătură cu protecţia
mediului înconjurător, edictând o serie de reguli clare pe care iubitorii de animale trebuie să le respecte
atunci când vizitează o plajă a litoralului Mării Negre utilizată în scop turistic.
. '
Vă propun astfel, spre dezbatere şi adoptare, prezenta iniţiativă legislativă.
Deputat USR PLUS
Cristina Camelia Rizea

■' https://theculturetrip.com/europe/belaium/articlesA(velcome-to-doa-friendlv-belqium/
^ https://feelslikehome.qr/bloq/areek-law-about-pets-beach
^https.//\vww.hollandbovenamsterdam.com/en/surroundinqs/beaches-in-holland-aboveamsterdam/practical-information/doqs-on-the-beach/
https://www.total-croatia-news.com/2aqreb-bloq/17263-where-can-vou-take-vour-pet-in-zaqreb
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SENAT

Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I: Ordonanţa de urgenţă 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:
1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„în vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se
interzice circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative
şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.”
2. După articolul 7 se introduc cinci noi articole, art. 7’, art. 7^, art. T, art. T art. V cu următorul
cuprins:
„Art. V - (1) Pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, în afara sezonului estival,
persoanele fizice au acces pe plajă însoţite de animale de companie;
(2) Pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, pe durata sezonului estival,
persoanele fizice pot avea acces pe plajă însoţite de animale de companie, numai cu acordul
operatorilor plajelor în scop turistic;
(3) Accesul pe plajă al animalelor de companie este permis, indiferent de perioada din an, numai
dacă animalele de companie sunt ţinute în zgardă şi lesă sau ham. Prevederile alineatului (2) rămân
aplicabile;
(4) Proprietarii sau însoţitorii animalelor de companie trebuie să aibă asupra lor pungi pentru
colectarea deşeurilor produse de animal;
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(5) Proprietarii sau însoţitorii animalelor de companie sunt obligaţi să colecteze şi să elimine
deşeurile produse de animalele de companie;
Alt. 7^- Prin excepţie de la prevederile art. 7', este permis, indiferent de momentul din an şi fără
acordul operatorilor de plaje, accesul pe plajă al câinilor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne
şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi.
Art. T- Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei
săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:
a) Nerespectarea obligaţiei de a ţine animalele de companie în zgardă şi lesă sau ham pe toată
durata prezenţei pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic.
Art. 7*- Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 10.000 lei
săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:
a) Nerespectarea obligaţiei de a colecta şi elimina deşeurile produse de animalele de
companie.
Art. T - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de articolele T şi T se
realizează de agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ai Poliţiei Locale, respectiv de către
structurile de jandarmi ale Jandarmeriei Române.
3. La articolul 8, alin (1), litera m) se abrogă.
4. La articolul 8, alin (2), literele b) şi c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f).
„b)
h), i), j), 1), n)-o);
c)
Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai Poliţiei Locale pentru contravenţiile prevăzute la
alin. (1) lit. i), k) şi 1)”
Articolul II: Ordonanţa de urgenţă 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
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76
alin (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Ludovic Orban

PREŞEDINTELE SENATULUI
Anca Dragu
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