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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 iunie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
16 iunie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online și au fost prezenți 
11 deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne - I.G.P.R.- Direcția Rutieră, doamna comisar de poliție Maria Dragnea. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.250/2021 -  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță; 

2. PLx nr.254/2021 -   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale. 

 
 

1. PLx nr.250/2021 -  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, iar Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 2 iunie 2021. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte 
normative privind acordarea voucherelor de vacanță, urmărindu-se adoptarea unor măsuri în 
scopul încurajării turismului local. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Domnul deputat Bogdan - Gruia Ivan, unul dintre inițiatorii acestei inițiative 
legislative, a menționat că această propunere legislativă va stimula turismul local având în 
vedere că în momentul de față turismul se află într-un moment critic fiind puternic afectat de 
efectele pandemiei de COVID-19.  
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 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. Cu 
unanimitate  de voturi (10 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 

2. PLx nr.254/2021 -   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 2 
iunie 2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.203/2018. Potrivit proiectului, prin normele de aplicare ar urma să se stabilească 
elementele minime obligatorii de structură şi de format ale procesului-verbal de contravenţie 
prevăzut la art.11 alin.(1), şi nu modelul acestuia, astfel cum se prevede în prezent. Totodată, 
se instituie o derogare de la dispoziţiile art.20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, 
astfel încât, în cazul în care un agent constatator constată în acelaşi timp mai multe 
contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, se va încheia un proces-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii distinct pentru amenzile prevăzute la actualul art.21 
din actul normativ de bază. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  
 Domnul președinte a menționat că Ministerul Finanțelor a transmis un punct de 
vedere cu privire prin care comunică că nu are observații sau propuneri cu privire la această 
inițiativă legislativă. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne - I.G.P.R.- Direcția Rutieră, doamna 
comisar de poliție Maria Dragnea a precizat că MAI susține adoptarea acestei inițiative 
legislative prin care se modifică Legea nr.203/2018, astfel încât prin normele de aplicare a 
legii  se vor stabili elementele minime obligatorii de structură și de format ale procesului – 
verbal de constatare a contravenției ceea ce va asigura implementarea și funcționarea, în 
sistemul pilot, a măsurilor de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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