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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
           Data: 24.06.2021  

 
S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 
 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 - 24 iunie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 1) Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 
privind transportul public local (PLx 195/2014) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 2) Proiect de Lege pentru abrogarea art.291 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (PLx 56/2018) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 3) Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România (PLx 33/2019) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 4) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile inidividuale şi întreprinderile familiale (PLx 197/2019) – sesizare 
pentru raport suplimentar. 
 5) Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (PLx 359/2019) – sesizare pentru 
raport suplimentar. 
 6) Proiect de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 
serviciilor pentru consumatori (PLx 460/2019) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 7) Proiect de Lege privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată 
pe teritoriul României (PLx 246/2020) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 8) Proiect de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi 
alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României (PLx 59/2021) – sesizare pentru raport 
suplimentar. 

9) Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind 
stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României (PLx 359/2018) – 
sesizare pentru raport suplimentar. 

10) Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină (PLx 199/2019) – 
sesizare pentru raport suplimentar. 
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În zilele de 22 - 24 iunie 2021, membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea la nivel 

de studiu individual, asupra inițiativelor legislative cu care Comisia este sesizată.                     

 
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 


