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la proiectul Legii turismului (PLx 411/2019) 
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0 1 2 3 
  

 
Art.21. –  
(4) În stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre este 
interzisă executarea lucrărilor de construcție, pregătire, 
reparare, reabilitare a clădirilor, precum și a celor de 
reparare a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare 
subterane și aeriene, în perioada 1 mai - 30 septembrie a 
fiecărui an, cu excepția lucrărilor executate în cadrul unor 
programe și proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor 
sezoniere, lucrărilor de intervenție în primă urgentă și a 
lucrărilor care nu aduc atingere activității turistice. 
..... 
(8) La licitație pot participa operatori economici care 
administrează structuri de primire turistică, operatori 
economici care desfășoară activități de divertisment, 
agrement și/sau sportive și autorități ale administrației 
publice locale, care încheie contracte de închiriere cu 
titularul dreptului de proprietate sau de administrare a 
plajelor. 
 

1. La articolul 21 alineatele ( 4 ) și (8) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.21. –  
(4) În stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre este 
interzisă executarea lucrărilor de construcție, pregătire, 
reparare, reabilitare a clădirilor, precum și a celor de 
reparare a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare 
subterane și aeriene, în perioada 1 mai - 30 septembrie a 
fiecărui an, cu excepția lucrărilor executate în cadrul unor 
programe și proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor 
sezoniere, lucrărilor de intervenție în primă urgentă și a 
lucrărilor care nu aduc atingere activității turistice. 
....... 
(8) La licitație pot participa operatori economici care 
administrează structuri de primire turistică, operatori 
economici care desfășoară activități de divertisment, 
agrement și/sau sportive, specifice plajei, și autorități ale 
administrației publice locale, care încheie contracte de 
închiriere cu titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare a plajelor.” 
 

Interdictia exista si in prezent, la fel si excepția 
privind lucrarile aflate in derulare, asa incat cei 
care la 30.04 au sapat o groapa sau au anuntat 
inceperea lucrărilor, continua nestingheriti în 
timpul sezonului estival, invocand faptul că au 
lucrări în derulare. Aceeasi este si interpretarea 
autoritatilor locale, care permit continuarea 
lucrarilor de construire în timpul sezonului 
estival, desi prin lucrari aflate în derulare ar 
trebui intelese doar anumite operatiuni incepute 
anterior inceperii sezonului estival, iar nu 
edificarea imobilului în ansamblu. 
 
 
 
 
 
În prezent, există o reglementare identică, însă 
opinia ABADL (administratorul plajei) este că, 
de exemplu, activitatea de baruri și alte 
activități de servire a băuturilor este o activitate 
de divertisment/agrement, sens în care permite 
participarea la licitație și în final, câștigarea 
licitației de către persoane fizice/juridice care 
nu îndeplinesc aceste condiții. Pentru aceste 
considerente, textul legii ar trebui sa fie mai 
precis, specificând că este vorba de activități de 
divertisment, agrement și/sau sportive, 
specifice plajei. 
 



 2 

4.   2. După alineatul ( 8 ) al articolului 21 se introduc două 
noi alineate, alin. (81) și alin. (82), cu următorul cuprins: 
„(81) Asocierea în vederea participării la licitație este 
permisă numai între operatorii economici prevăzuți la 
alin.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In prezent exista o reglementare identică cu cea 
cuprinsa in art.21 alin.8. Este vorba de art.2 
alin.1 din Instructiunile aprobate prin Ordinul 
454/2013 potrivit cu care "La licitație pot 
participa operatori economici care 
administrează structuri de primire turistice, 
proprietari ori administratori de ansambluri 
rezidențiale care desfășoară activități de turism, 
operatori economici care desfășoară activități de 
divertisment, agrement și/sau sportive și 
autorități ale administrației publice locale care 
pot încheia contracte de închiriere cu titularul 
dreptului de administrare a plajelor pe perioada 
unui sezon estival sau a mai multor sezoane 
estivale, în condițiile legii."  
Cu toate acestea, foarte multe subsectoare de 
plajă sunt închiriate unor persoane fizice sau 
juridice care nu se încadrează în categoriile sus 
menționate. Acest fapt este posibil, întrucât 
ABADL interpretează defectuos prevederile 
art.2 alin.3 din Instrucțiunile aprobate prin 
Ordinul 454/2013 potrivit cu care "Mai multe 
persoane juridice au dreptul de a se asocia cu 
scopul de a depune ofertă comună, (...)."  
 
Pentru că art.2 alin.3 din Instrucțiunile actuale 
nu distinge și nu face referire la operatorii 
economici prevăzuți la art.2 alin.1, ABADL 
permite înscrierea la licitații a asocierilor în 
cadrul cărora doar unul dintre asociați se 
încadrează în prevederile art.2 alin.1, iar 
asociatul care se încadrează în prevederile legii 
participă formal doar pentru a permite 
participarea unui asociat care nu îndeplinește 
condițiile. Ulterior, contractul de închiriere se 
încheie cu asociatul care nu îndeplinește 
condițiile. Astfel s-a ajuns la situația actuală în 
care plaja este exploatată de societăți care au ca 
obiect de activitate baruri si servirea băuturilor, 
consultanță pentru afaceri și management, 
comercializare fier vechi, operatori portuari etc., 
în timp ce societăți care au în proprietate sau 
administrare un hotel nu au acces la plajă. Este 
eludat astfel scopul legii de a oferi servicii de 
turism integrat (cazare, masa, acces la plajă). 
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(82) La licitație nu pot participa operatori economici 
care au încheiat contracte de închiriere a plajei turistice 
aflate în derulare” 
 

Această interdicție se impune a fi reglementată 
pentru a împiedica participarea formală a 
operatorilor economici la care am făcut referire 
anterior. Spre exemplu, o societate care are în 
proprietate/administrare un hotel a participat la 
licitație și a câștigat, sens în care a încheiat un 
contract de închiriere în anul 2018 pentru o 
perioadă de 10 ani. Aceeași societate participă și 
anul 2019 la licitație în asociere cu o persoană 
fizică/juridică (care nu îndeplinește condițiile de 
a participa la licitație) pentru un alt sector de 
plajă, deși nu are niciun interes, pentru că a 
închiriat deja un sector de plajă. Asocierea 
respectivă câștigă licitația, iar contractul de 
închiriere se încheie cu persoana fizică/juridică 
care nu îndeplinea condițiile de participare. 
 

5.   
 
(9) Operatorul economic care deține imobilul - teren și 
construcție - clasificat ca structură de primire turistică, în 
limitele nord-sud ale sectorului de plajă turistică propus 
spre închiriere, situat la distanta minimă măsurată de la 
limita exterioară a imobilului până la linia de țărm, definită 
conform legii și cuprinsă în documentațiile de urbanism în 
vigoare, are drept de preferință, la preț egal, la închirierea 
suprafețelor de plajă turistică situate pe sectorul de plajă 
respectiv. 

 

3. La articolul 21 alineatul (9) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(9) Operatorul economic care deține imobilul - teren și 
construcție - clasificat ca structură de primire turistică, în 
limitele nord-sud ale subsectorului de plajă turistică 
propus spre închiriere, situat la distanta minimă măsurată 
de la limita exterioară a imobilului până la linia de țărm, 
definită conform legii și cuprinsă în documentațiile de 
urbanism în vigoare, are drept de preferință, la preț egal, la 
închirierea suprafețelor de plajă turistică situate pe sectorul 
de plajă respectiv.” 
 

"sector" ar trebui înlocuit cu "subsector". 
Legislația secundară actuală (Ordinul 454/2013) 
prevede împărțirea sectoarelor în subsectoare în 
vederea închirierii și cel mai probabil legislația 
secundară viitoare va menține această împărțire. 
Pe cale de consecință, corectă ar fi referirea la 
"subsectoare" sau la "suprafețele oferite spre 
închiriere", pentru a împiedica interpretarea și 
aplicarea defectuoasă a normei. 
 

6.   4. După alineatul (9 ) al articolului 21 se introduce un 
nou alineat, alin. (91), cu următorul cuprins: 
„(91) Este interzisă subînchirierea plajelor de către 
operatorii economici titulari ai dreptului de închiriere 
a plajei turistice. Nerespectarea interdicției de 
subînchiriere a plajelor atrage rezilierea de plin drept 
a contractului de închiriere.” 

În prezent există numeroase subsectoare de 
plajă subînchiriate către persoane/juridice care 
nu au participar la licitația organizată de 
ABADL și care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute de lege pentru a participa la licitație. 
Subînchierea se realizează de regulă sub forma 
simulată a unor contracte de asociere în vederea 
exploatării plajei, perfectate cu avizul ABADL. 
Sumele pentru care se subînchiriază 
subsectoarele de plajă sunt mult mai mari decât 
cele practicate de ABADL în contractele de 
închiriere.  
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Introducerea interdicției de subînchiriere în 
legislația primară ar determina ABADL să nu 
mai avizeze favorabil astfel de contracte 
simulate, dat fiind riscul răspunderii penale 
pentru abuz în serviciu. Acest risc nu există în 
prezent, întrucât interdicția deși există, este 
reglementată în legislația secundară, iar ca 
urmare a deciziei CCR nr. 405/2016, statul a 
pierdut pârghiile necesare sancționării 
infracțiunii de abuz în serviciu în măsura în care 
atribuțiile de serviciu/interdicțiile sunt 
prevăzute doar în legislația secundară. 
 

7.   
 
Art.48.  
 
 
- Executarea fără autorizație de construire sau cu 
nerespectarea prevederilor acesteia, a construcțiilor 
definitive pe plajele turistice constituie infracțiune și se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amendă. 
 

5. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.48. - (1) Executarea construcțiilor definitive pe 
plajele turistice constituie infracțiune și se pedepsește 
cu închisoare de la unu la 5 ani. 
(2) Executarea fără autorizație de construire sau cu 
nerespectarea prevederilor acesteia, a construcțiilor 
permise de prezenta lege pe plajele turistice constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un 
an sau cu amendă.” 
 

 
Raportat la interdicția de executare a unor 
construcții definitive pe plajă și excepțiile 
reglementate de art. 21 alin.1 din lege, 
art.48 ar trebui să distingă între cele două 
situații reglementate de lege, respectiv între 
executarea construcțiilor permise a fi 
edificate pe plajă și executarea 
construcțiilor interzise. 

 


