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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 29.03.2022 

Nr. 4c-7/525 
 
 

   

  Către,  

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  Domnului preşedinte, Adrian SOLOMON  

 

Comisia pentru sănătate şi familie 

Domnului preşedinte, Nelu TĂTARU  

    

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea 

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

şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, trimis Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă și protecție socială și 
Comisiei pentru sănătate și familie pentru examinare în fond, cu adresa nr. Pl-x 

497/2021 din 18 octombrie 2021. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 

 

          Simona BUCURA-OPRESCU  
 
 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 29.03.2022 

Nr. 4c-7/525 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 

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

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 
pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin adresa nr. Pl-x 497/2021 din 18 octombrie 
2021, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor 

desfăşurate pe plajă, înregistrat la Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu nr. 4c-7/525/20.10.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 11 octombrie 2021, potrivit  art. 76 alin. (1) din Constituția României, 
republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 5315/13.07.2021); 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 579/21.07.2021); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/979/27.10.2021); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(nr. 4c-20/442/3.11.2021); 
- avizul favorabil cu un amendament de tehnică legislativă al Comisiei pentru 
industrii şi servicii (nr. 4c-3/519/16.11.2021); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic (nr. 4c-
8/72/17.02.2022). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul 
instituirii unor măsuri pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu 
destinaţie turistică şi în spaţiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă. 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 29 martie  2022. 

La lucrări, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost prezenţi conform listei de prezență.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 
cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan-Radu Balanișcu  – Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru 
sănătate și familie un raport preliminar de adoptare a proiectului Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea 

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

şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu amendamente admise și respinse 
cuprinse în Anexa nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Beatrice MEIANU 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

Crt. 
Text  legislație în vigoare Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţie 

1.  TITLUL LEGII 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2006 privind utilizarea plajei 

Mării Negre şi controlul activităţilor 

desfăşurate 

pe plajă 

Nemodificat 

 

 

2.  
 
 

Art.I.- Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.l din 3 ianuarie 2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Nemodificat 

 

 

3.  1.La articolul 8, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul cuprins: 
„(4) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi, publică pe 
pagina de web a instituţiei, anual, 

Nemodificat 

 

 
„(4) Autoritatea Naţională pentru 
Protecția Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilităţi publică pe pagina de 

 
 

Se trece denumirea 

actuală a instituției.  
De asemenea, se trece 
sintagma corectă sezon 
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înainte de începerea sezonului estival, 
numărul de locuri rezervate pentru 
persoane cu handicap de fiecare entitate 
în parte, conform art.681, şi face toate 
demersurile pentru a disemina 
informaţia în rândul persoanelor 
interesate.” 

internet a instituţiei, anual, înainte de 
începerea oficială a sezonului turistic 

estival, numărul de locuri rezervate 
pentru persoane cu handicap de către 
fiecare proprietar sau administrator al 

spaţiilor de agrement amenajate 

pentru acces lângă luciu de apă, și 
asigură  diseminarea informaţiilor în 
rândul persoanelor interesate.” 
 
Autor:Deputat Nicoleta GOLEAC- PSD 

 

turistic estival, așa cum 
este prevăzută în OUG 
19/2006, art. 3, alin. (1). 
Cu privire la utilizarea 
termenului ”entitate”, 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, se propune 

utilizarea expresiei 

cuprinzătoare de la 

art. 681 - proprietar sau 
administrator al 
spaţiilor de agrement 
amenajate pentru acces 

la luciu de apă. 
 

4.  2. După articolul 68 se introduce un 

nou articol, art.681, cu următorul 

cuprins: 
 
 „Art.681.- (1) Proprietarii sau 
administratorii spaţiilor de agrement 
amenajate pentru acces la luciu de apă 
au următoarele obligaţii: 
 
a) să rezerve pentru persoanele cu 
handicap, pe toată durata sezonului 
estival, 4% din numărul de şezlonguri 
deţinute, dar nu mai puţin de două 
locuri, situate pe primul rând spre luciul 
de apă; 
 

Nemodificat 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 
 
a) să rezerve pentru persoanele cu 
handicap, pe toată durata sezonului 

turistic estival, 4% din numărul de 
şezlonguri deţinute, dar nu mai puţin de 
două locuri, situate pe primul rând de 

lângă luciul de apă; 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Corelare terminologică  
cu art. 8 alin. (4) de mai 
sus 
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b) să se asigure că accesul spre acestea 
este potrivit şi pentru fotoliul rulant şi să 
o adapteze în acest sens în caz contrar; 
 
 
c) să se asigure că există în proximitate 
un grup sanitar potrivit cu nevoile 
persoanei cu handicap care utilizează 
fotoliu rulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Utilizatorii de plaje au următoarele 
obligaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) să rezerve, să pună la dispoziţie şi să 
semnalizeze prin semn international, pe 

 

b) să asigure accesul persoanelor cu 

handicap către locurile rezervate 

potrivit lit.a), incluziv celor care 

utilizează fotoliu rulant; 

 

 
c) să se asigure că există, la o distanță 
de cel mult 100 de metri de luciul de 
apă, un grup sanitar adaptat utilizării 

de către persoanele cu handicap, 
inclusiv de către cele care utilizează 
fotoliu rulant.  
 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

 

 

 

 

 

 
(2) Utilizatorii plajelor în scop 

turistic, astfel cum sunt prevăzuți la 

art. 2 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.19/2006 privind 

utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe 

plajă, cu modificările și completările 
ulterioare, au următoarele obligaţii: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Există probleme specifice 
cu privire la plajele recent 
amenajate în stațiunea 
Mamaia și nu numai, în 
care plajele au o lățime 
cuprinsă între 150 și 350 
de metri, situație în care 
este limpede că grupurile 
sanitare nu mai sunt în 
proximitatea luciului de 
apă! Propun reformularea 
acestui alineat! 

 

 

 
Pentru rigoarea 
reglementării se face 
trimitere la dispozițiile 
OUG 19/2006. 
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toată durata oficială a sezonului turistic, 
şezlonguri speciale pentru persoanele 
cu handicap grav sau accentuat şi 
însoţitorii acestora, la o capacitate de 
cel puţin 4% din numărul total de 
şezlonguri deţinute de utilizatorul de 
plajă respectiv, dar nu mai puţin de două 
locuri din numărul total de locuri 
amenajate (şezlonguri) de pe primul 
rând spre mare. Accesul la aceste 
şezlonguri a persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat se face pe principiul 
primul venit-primul servit, pe baza 
legitimaţiei; 
 
 
b) să faciliteze, persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat, accesul neîngrădit şi 
liber, prin construirea unei căi de rulare, 
de la marginea plajei până la 
şezlongurile special amenajate. Atunci 
când este cazul, personalul ce 
deserveşte zona respectivă de plajă, va 
ajuta persoanele cu handicap grav sau 
accentuat să ajungă în siguranţă la 
şezlongurile special amenajate.” 

a) să rezerve, să pună la dispoziţie şi să 
semnalizeze prin semn international, pe 
toată durata sezonului turistic estival, 
şezlonguri speciale pentru persoanele cu 
handicap grav sau accentuat şi însoţitorii 
acestora, la o capacitate de cel puţin 4% 
din numărul total de şezlonguri deţinute 
de utilizatorul de plajă respectiv, dar nu 
mai puţin de două locuri din numărul 
total de şezlonguri de pe primul rând, 
lângă mare. Accesul persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat la aceste 
şezlonguri se face în limita locurilor 

disponibile, pe baza legitimaţiei; 
 
 

 
b) să faciliteze, persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat, accesul neîngrădit şi 
liber, prin construirea unei căi de acces, 
de la marginea plajei până la 
şezlongurile speciale prevăzute la lit. 

a). 

 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

 

Corelarea 

terminologică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelarea 

terminologică. 
 

 

5. (Legea nr. 448/2006–art. 100 alin. (1)) 
 
 
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 16-22, 
art. 23 alin. (1), (2) şi (4), art. 24 alin. 

3. La articolul 100 alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„b) nerespectarea dispoziţiilor art. 16-
22, art.23 alin.(l), (2) şi (4), art.24 

Nemodificat 

 

 
„b) nerespectarea dispoziţiilor art. 16-22, 
art.23 alin.(l), (2) şi (4), art.24 alin.(l)-

Pentru rigoare 

tehnică legislativă 
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(1)-(6), art. 27 alin. (1) şi (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) şi (2), art. 61-64, art. 65 
alin. (1), (2) şi (5), art. 66-68, art. 69 
alin. (1), art. 70, art. 71, art. 75 alin. (2) 
şi art. 78 alin. (6), cu amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei; 

alin.(l)-(6), art.27 alin.(l) şi (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.(l)-(3), 
art.55 alin.(l) şi (2), art.61-64, art.65 
alin.(l), (2) şi (5), art.66-681, art.69 
alin.(l), art.70, art.71, art.75 alin.(2) şi 
art.78 alin.(6), cu amendă de la 10.000 
lei la 25.000 lei;” 

(6), art.27 alin.(l) şi (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.(l)-(3), 
art.55 alin.(l) şi (2), art.61-64, art.65 
alin.(l), (2) şi (5), art.66-68, 681, art.69 
alin.(l), art.70, art.71, art.75 alin.(2) şi 
art.78 alin.(6), cu amendă de la 10.000 lei 
la 25.000 lei;” 

 
Autor: Comsia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

6.  Art.II. - 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, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat 

 

 

7.  1. La articolul 2, după alineatul (11) se 

introduc două noi alienate, alin. (12) 

și (13), cu următorul cuprins: 

 
”(12) Titularul dreptului de administrare 
a plajelor reduce valoarea chiriei pentru 
numărul șezlongurilor suplimentare 
prevăzute la art.681 alin.(2), lit.a) şi b) 
din Legea nr.448/2006 privind 

Nemodificat 

 

 

 
”(12) Titularul dreptului de administrare 
a plajelor reduce valoarea chiriei pentru 
șezlonguri speciale prevăzute la art.681 
alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind 
drepturile persoanelor cu handicap, 

 
 
 
 

Tehnică legislativă – 
corelare cu modificările 

aduse la art. 681 alin. 
(2) din Legea nr. 

448/2006. 
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drepturile persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un cuantum 
şi după o formulă de calcul stabilite în 
acord cu Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, stabilite prin ordin al 
ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor. 
 
 
(13) Titularii dreptului de administrare a 
plajelor vor publica, anual, înainte de 
începerea sezonului estival, numărul de 
locuri rezervate pentru persoane cu 
handicap, de pe fiecare plajă în parte, pe 
paginile web ale instituţiilor şi le vor 
comunica Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi spre 
publicare.ˮ 

republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un cuantum 

stabilit prin ordinul ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor. 
 

 

 

 

 

 

 
(13) Titularul dreptului de administrare 
a plajelor publică, anual, înainte de 
începerea oficială a sezonului turistic 

estival, numărul de locuri rezervate 
pentru persoane cu handicap, de pe 
fiecare plajă în parte, pe pagina de 

internet  proprie şi le comunică 
Autorităţii Naţionale pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilităţi, spre publicare.ˮ 
 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

 

Ministrul mediului are 
libertatea să stabilească 
acest cuantum prin ce 
formulă apreciază că 
este legitimă și viabilă 
din punct de vedere 
financiar. 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
alineatul precedent și 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 

8.   2.La articolul 5, după lit. k), se 

introduce p nouă literă, lit. l) cu 

următorul cuprins: 

 

”l) să respecte pe toată durata 

sezonului turistic estival condițiile, 

criteriile obligatorii și facultative 

privind utilizarea plajelor în scop 
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turistic prevăzute în normele 

metodologice de aplicare a Ordonanței 

de Urgență nr. 19/2006 avute în vedere 

la autorizarea acestora.” 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

9.  2. La articolul 8 alineatul (1), după 
litera p) se introduce o nouă literă, lit. 
r), cu următorul cuprins: 
 
,,r) nerespectarea obligaţiei de a facilita 
persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, accesul neîngrădit şi liber la 
plajă, prin crearea unor căi de acces 
aferente şi a obligaţiei de a rezerva şi 
pune la dispoziţie pe toată durata 
oficială a sezonului turistic, locurile 
special amenajate (şezlonguri) de pe 
primul rând spre mare pentru 
persoanele cu handicap grav sau 
accentuat.ˮ 

Se elimină 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

 

Se elimină  întrucât 
modificarea cuprinsă în 

dispozițiile Legii nr.  
448/2006 este 

suficientă 
 
 

10. Art. 8 (1) 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: 
….. 
f)neamenajarea plajei cu destinaţie 
turistică la începutul sezonului turistic 
estival; 

 3.La articolul 8, alin. (1) lit. f) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 
”f) neamenajarea plajei cu destinație 
turistică la începutul sezonului turistic 
estival și/sau nerespectarea pe toată 
durata sezonului turistic estival a 

prevederilor privind întreținerea și 
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igienizarea zilnică a suprafeței de 

plajă închiriată și/sau a condițiilor, 

criteriilor obligatorii și facultative 

privind utilizarea plajelor în scop 

turistic prevăzute în normele 

metodologice de aplicare a Ordonanței 

de Urgență nr. 19/2006 avute în vedere 

la autorizarea acestora.” 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

11.  
(OUG nr. 19/2006 – art. 8) 
 
 
(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) lit. 
c), e), g), h), k) şi p); 
b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, 
pentru contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o); 
 
 
c) Ministerului Administraţiei şi 
Internelor sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale, după caz, 
pentru contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. i), k)-m). 
 

3. La articolul 8, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 
„(2) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează de 
persoane anume desemnate din cadrul: 
a) Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi Gărzii Naţionale de Mediu, 
pentru contravenţiile prevăzute la 
alin.(l) lit.c), e), g), h), k), p) şi r); 
b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, 
pentru contravenţiile prevăzute la 
alin.(l) lit.a), b), d), f), h), i), j), 1), m), 
o) şi r); 
 
c) Ministerului Administraţiei şi 
Internelor sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale, după caz, 
pentru contravenţiile prevăzute la 
alin.(l) lit.i), k)-m) şi r); 
 

Se elimină 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD  
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d) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorului pentru contravenţiile 
prevăzute la alin.(l) lit.r);” 

12.   4.La articolul 8, după alin. (2) se 

introduce un nou alineat, alin. (3), cu 

următorul cuprins: 

 

” (3) La aplicarea sancțiunii 

contravenționale principale, 

autoritatea prevăzută la alin. (2) lit. b), 

aplică și sancțiunea contravențională 
complementară a retragerii 

autorizației turistice pentru suprafața 

de plajă, în cazul în care, anterior, 

utilizatorului plajei i s-au aplicat, în 

perioada aceluiași sezon turistic 

estival, minimum 2 sancțiuni 

principale pentru una din faptele 

prevăzute la alin. (1) lit. b), d), f), h), i), 

j), l), m), n) și o).” 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD  

 

13.  Art.III.-Ordinul ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor, prevăzut la art.2 
alin.(l2) din 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 

Art.III.-Ordinul ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor, prevăzut la art.2 
alin.(l2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate pe plajă,  
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.274/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin 

Tehnică legislativă 
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modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, 
se emite în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

prezenta lege, se emite în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autor: Comsia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

14.  Art.IV.- (1) Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.l din 3 ianuarie 2008, 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. 
 
(2) 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. 

Nemodificat 
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15.  Art.V.- Legea se aplică inclusiv 
contractelor aflate în derulare la 
momentul intrării în vigoare a legii. 

Art. V se elimină 

 
Autor: Deputat Nicoleta GOLEAC-PSD 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 

crt. 
Text initial (Formă Senat) 

Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 

decizională 

1. c) Ministerului Administraţiei şi Internelor 
sau al autorităţilor administraţiei publice 
locale, după caz, pentru contravenţiile 
prevăzute la alin. (l) lit. i), k)-m) şi r); 
 

c) Ministerului Afacerilor Interne sau al 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
după caz, pentru contravenţiile prevăzute la 
alin. (l) lit. i), k)-m) şi r); 
 
Autor – Comisia pentru industrii și servicii 

 
1. Necesitatea modificării 
denumirii Ministerului astfel cum 
este în prezent 
 
2. Respins la vot întrucât forma 
Senatului s-a eliminat  
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
 


