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Lege pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre controlul 

activitafilor desfa^urate pe plaja

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I: Ordonanta de urgenja 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i controlul activitajilor 
desfa§urate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica ?i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„In vederea protecjiei turi§tilor, pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic se 
interzice circulajia sau stationarea vehiculelor, cu excepjia celor care asigura intervenjii operative 
§i a utilajelor de intrejinere a plajelor.”

2. Dupa articolul 7 se introduc cinci noi articole, art. 7', art. 7^ art. T, art. T art. V cu urmatorul 
cuprins:

„Art. 7' - (1) Pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic, in afara sezonului estival, 
persoanele fizice au acces pe plaja insotite de animale de companie;
(2) Pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic, pe durata sezonului estival, 
persoanele fizice pot avea acces pe plaja insotite de animale de companie, numai cu acordul 
operatorilor plajelor in scop turistic;
(3) Accesul pe plaja al animalelor de companie este permis, indiferent de perioada din an, numai 
daca animalele de companie sunt jinute in zgarda §i lesa sau ham. Prevederile alineatului (2) raman 
aplicabile;
(4) Proprietarii sau insotitorii animalelor de companie trebuie sa aiba asupra lor pungi pentru 
colectarea de^eurilor produse de animal;

1



(5) Proprietarii sau msotitorii animalelor de companie sunt obligati sa colecteze sa elimine 
deseurile produse de animalele de companie;

Art. 7^- Prin exceptie de la prevederile art. 7', este permis, indiferent de momentul din an §i fara 
acordul operatorilor de plaje, accesul pe plaja al cainilor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne 
§i a cainilor utilitari ai persoanelor cu dizabllitali.

Art. T- Constituie contraventie §i se sanclioneaza cu amenda cuprlnsa mtre 100 lei §i 1000 lei 
savar§irea de catre persoane fizice sau juridice a urmatoarelor fapte:

a) Nerespectarea obligatiei de a tine animalele de companie in zgarda si lesa sau ham pe toata 
durata prezentei pe plajele litoralului Marii Negre utilizate m scop turistic.

Art. 7'*- Constituie contravenlie §i se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 lei §i 10.000 lei 
savar§irea de catre persoane fizice sau juridice a urmatoarelor fapte:

a) Nerespectarea obligaliei de a colecta ^i elimina deseurile produse de animalele de 
companie.

Art. T - Constatarea contravenjiilor §i aplicarea sanctiunilor prevazute de articolele T §i T se 
realizeaza de agenjii de politie din cadrul Polijiei Romane §i ai Politiei Locale, respectiv de catre 
structurile de jandarmi ale Jandarmerlei Romane.

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

4. La articolul 8, alin (2), literele b) §i c) se modifica ?i va avea urmatorul cuprins:

„b) Autoritajii Na^ionale pentru Turism, pentru contravenjiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), f), 
h), i),j), 1), n)-o);

Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si ai Politiei Locale pentru contraven^iile prevazute la 
alin. (1) lit. i), k) si 1)”
c)

Articolul II: Ordonanta de urgenja 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i controlul activitajilor 
desfa§urate pe plaja, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, 
aprobata cu modlficari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare, se 
va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 p ale art. 76 
alin (1) din Constitufia Romaniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREIDEPUTATILOR 
Ludovic Orban

PRESEDINTELE SENATULUI 
Anca Dragu
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