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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

       Bucureşti, 08.09.2010 
                            Nr.23/168/2010 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor 

desfăşurate pe plajă 
 

 
  Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz, care va fi 
transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 
plajă (P.L.x 360/2010). 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.428/14.04.2010, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 mai 2010, cu amendamente. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2010 pentru modificarea şi completarea articolului 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, având ca scop clarificarea unor aspecte privind 
durata contractelor de închiriere, precum şi a categoriilor de persoane fizice sau juridice 
care sunt utilizatori ai plajelor. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
07.09.2010. 
  La dezbateri au participat specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Ioan Andreica. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma iniţiatorului, cu un amendament admis. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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Anexa 
 

 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul O.U.G. nr.19/2006 
cu modificările şi completările 

ulterioare 

Textul O.U.G. nr.35/2010 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
de Comisia pentru 
industrii şi servicii 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1  2. După alineatul (1), se 

introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul 
cuprins: 
„(11) Persoanele fizice şi 
juridice prevăzute la 
alin.(1) încheie contracte de 
închiriere cu titularul 
dreptului de administrare a 
plajelor, pe perioada unui 
sezon estival, în condiţiile 
legii.” 
 

2. La articolul unic punctul 
2, alineatul (11) al 
articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
(11) Utilizatorii plajelor în 
scop turistic prevăzuţi la 
alin.(1) încheie contracte de 
închiriere cu titularul 
dreptului de administrare a 
plajelor, pentru unul sau 
mai multe sezoane estivale, 
în condiţiile legii. 

 
 
 
 
(11) Persoanele fizice 
şi juridice prevăzute 
la alin.(1) încheie 
contracte de închiriere 
cu titularul dreptului de 
administrare a plajelor, 
pentru unul sau mai 
multe sezoane 
estivale, în condiţiile 
legii. 
 

 

 
 
 

Consilieri, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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