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pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 

 
 

    Conform art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi 
autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările 
ulterioare, în staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie 
turistică este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curăţare a 
clădirilor şi a celor de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotările tehnico- edilitare 
subterane şi aeriene în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an.  
    Astfel, lucrările de executare a unor construcţii noi nu sunt interzise, ceea ce 
determină posibilitatea efectuării de construcţii în timpul sezonului turistic.  
    În prezent, în staţiunile turistice de pe litoral se construieşte, fapt care creează 
disconfort turiştilor care aleg ca destinaţie turistică litoralul românesc.  
    În vederea creşterii numărului de turişti care aleg să îşi petreacă concediul pe 
litoralul românesc este necesar ca aceştia să beneficieze de condiţii optime de 
relaxare şi de agrement. Construirea în timpul sezonului turistic creează 
neplăceri turiştilor atât din punctul de vedere al zgomotului produs, cât şi din 
punctul de vedere al aspectului tehnico-edilitar al staţiunii turistice.  
    În vederea remedierii acestei situaţii este necesar a fi modificat art. 6 din 
Legea nr. 597/2001 în regim de urgenţă.  
    Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie 
situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,  
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  
 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  
 
 
   Articol unic. - Articolul 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 în 8 noiembrie 2001, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 6. - (1) În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie 
turistică este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curăţare a 
clădirilor, de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare 
subterane şi aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia 
lucrărilor de remediere a unor avarii.  
    (2) În zona plajelor cu destinaţie turistică sunt interzise, de asemenea, lucrările 
de construcţii noi, în perioada 15 mai-15 septembrie an fiecărui an."  
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