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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: 05.05.2022  

 
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 26, 27 și 28 
aprilie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 26, 27 
și 28 aprilie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 

soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (PLx 
781/2015) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 

serviciilor pentru consumatori (PLx 460/2019) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie 

autohtonă (PLx 538/2020) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (PLx 591/2020) – sesizare 

pentru raport, 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor 

obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de 

plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor 

contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor 

economici (PLx 41/2021) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de 

gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (PLx 63/2021) – sesizare 

pentru raport. 
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 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26, 27 și 28 aprilie 2022 

au fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  

           

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 26, 27 și 28 
aprilie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 

Comisia este sesizată.                    

 

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


