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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 4 iunie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800, având următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea cu tema: „Revizuirea politicii A.N.PC. în domeniul etichetării 
produselor cosmetice, conform prevederilor europene, în sensul evitării, pe viitor, a 
impunerii de restricţii de către comercianţi unor produse cosmetice”. 

La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorului, domnul președinte Marius Pîrvu, doamna Adriana Capotă, 
comisar, respectiv, domnul Horia Constantinescu, comisar.  

Domnul preşedinte Gheorghe Şimon a dorit să ştie dacă a fost soluţionat memoriul 
Uniunii Române a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți (RUCODEM) , trimis de 
Comisie spre rezolvare către A.N.P.C., prin care menţionau greutățile întâmpinate în 
ultimul an de către membrii industriei cosmetice în legătură cu noile cerințe în ceea ce 
priveşte etichetarea produselor, ca urmare a controalelor efectuate de către reprezentanții 
A.N.P.C. 

Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului,                            
domnul preşedinte Marius Pîrvu, a menţionat faptul că, în urma dezbaterii anterioare, 
organizate în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, a fost 
organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Române a Producătorilor de 
Cosmetice și Detergenți (RUCODEM) , respectiv, cu reprezentanți i Coaliției pentru 
Dezvoltarea României, în cadrul căreia au fost analizate solicitările mediului de afaceri în 
legătură cu aplicarea de către A.N.P.C. a prevederilor legale în materie de etichetare și a 
posibilelor modificări ale legislaţiei naţionale în vederea conformării la legislația europenă 
în această materie. 

Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului,                            
domnul preşedinte Marius Pîrvu, a subliniat faptul că aceste întâlniri vor avea loc regulat, 
rezultatele lor fiind apreciate de toate părţile interesate. 

De asemenea, domnul deputat Cornel Itu a dorit lămuriri în legătură cu modul în care au 
fost respectate prevederile legale, în ceea ce priveşte controlul efectuat de către A.N.P.C. 
Constanţa, în urma căruia mai multe firme, printre care şi Farmec S.A., au avut o serie de 
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prejudicii, atât materiale cât şi de imagine, ca urmare a opririi de la comercializare a 
produsului ”şerveţele umede cosmetice”. 

Reprezentantul Autorității Național e pentru Protecția Consumatorului,                            
domnul Horia Constantinescu, comisar, a subliniat faptul că, în urma controalelor făcute în 
Constanța au fost constatate mai multe nereguli cu privire la un produs importat din India                     
(șervețele umede) solicitându-se tuturor producătorilor completarea etichetării acestor 
produse cu informații referitoare la compoziția materialului suport, conform legislaţiei 
naţionale, în vigoare.  

De asemenea, reprezentantul Autorității Națion ale pentru Protecția Consumatorului,                            
domnul Horia Constantinescu, comisar, a precizat faptul că toate aceste măsuri au fost luate 
pentru a preveni eventuale probleme de sănătate ale consumatorilor, respectiv alergii, 
cauzate de compoziția materialului suport al șervețelelor umede.  

În continuare, reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului,                            
domnul preşedinte Marius Pîrvu, a făcut o scurtă prezentare cu privire la modificările 
solicitate de către A.N.P.C. privind informațiile prezente pe ambalaj și a modului de 
prezentare a acestora. 

În concluzie, domnul preşedinte Marius Pîrvu, a subliniat faptul că A.N.P.C. nu a oprit 
comercializarea acestui tip de produse, această decizie fiind una temporară, luată de către  
agenții economici care comercializau aceste produse, până la definitivarea acestei situații.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 5 iunie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 6 iunie 2019, în 
intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
         1.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Abordarea impactului pe care l-ar avea 
retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM 
(2019) 195 – studiu. 
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  

 
 

        PREŞEDINTE, 
 
 

         Gheorghe ȘIMON  
 

                                       SECRETAR,   
   

              George-Gabriel VIȘAN      
  
 

         
                                                                     Consilieri parlamentari: 
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