
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/740/ 18 decembrie 2002

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru modificarea

şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice, trimisă

Comisiei pentru sănătate şi familie  pentru examinare în fond, în procedură de

urgenţă, cu adresa nr.618 din 2 decembrie 2002.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Comisiei

juridice de disciplină şi imunităţi ( nr.618/3.12.2002), Comisiei pentru industrii

şi servicii ( nr.23/245/2002) şi Consiliului Legislativ ( nr.1458/14.11.2002),

precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.DB

13729/11.12.2002.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare .

                     PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                    Nr. 28/740/ 18 decembrie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice

1. Cu adresa nr.618 din 2 decembrie 2002, Comisia pentru sănătate şi familie  a fost sesizată cu dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000
privind produsele cosmetice. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii şi servicii , Consiliul Legislativ, precum şi punctul de vedere al Ministerului
Sănătăţii şi Familiei nr.DB 13729/11.12.2002.

Proiectul de lege reglementează regimul de import al produselor cosmetice, astfel cum au fost definite în Legea
nr.178/2000, în sensul că acestea sunt excluse de la procedura de acord, abilitare şi avizare a licenţelor. În continuare,
prevederile aceluiaşi art.24 precizează că produsele care nu corespund definiţiei produselor cosmetice, incluse la pct.21 şi 22
din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 , modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.437/1992 şi



care au un potenţial impact asupra sănătăţii publice, sunt supuse în continuare prevederilor hotărârii menţionate , respectiv
procedurii de acord, abilitare şi avizare a licenţelor.

Faţă de cele arătate, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
3. La lucrările comisiei din zilele de 10 şi 11.12.2002, din totalul de 14 membri, au fost prezenţi 12 deputaţi.
Raportul comisiei a fost adoptat, în unanimitate.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următorul
amendament :

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. ANEXA

�ANEXA
( Anexa nr.2 la Legea nr.178/2000)
Lista codurilor tarifare din codul vamal

de import al României pentru produsele
cosmetice *

La pct.II, ANEXA va avea următorul
cuprins:

�ANEXA
( Anexa nr.2 la Legea nr.178/2000)
Lista codurilor tarifare din codul vamal

de import al României pentru produsele
cosmetice *

Cod tarifar Denumire Cod tarifar Denumire
3303.00.10 - Parfumuri 3303.00.10 - Parfumuri
3303.00.90 - Ape de toaletă 3303.00.90 - Ape de toaletă



0. 1. 2. 3.

3

3304.10.00 - Preparate de machiaj
pentru buze

3304.10.00 - Preparate de machiaj
pentru buze

3304.20.00 - Preparate de machiaj
pentru ochi

3304.20.00 - Preparate de machiaj
pentru ochi

3304.30.00 - Preparate pentru
manichiură sau pedichiură

3304.30.00 - Preparate pentru
manichiură sau pedichiură

3304.91.00 -- Pudră, inclusiv
compactă

3304.91.00 -- Pudră, inclusiv
compactă

3304.99.00 -- Altele 3304.99.00 -- Altele
3305.10.00 - Şampoane 3305.10.00 - Şampoane
3305.20.00 - Preparate pentru

ondularea sau îndreptarea
permanentă a părului

3305.20.00 - Preparate pentru
ondularea sau îndreptarea
permanentă a părului

3305.30.00 - Lacuri pentru păr 3305.30.00 - Lacuri pentru păr
3305.90.10 -- Loţiuni capilare 3305.90.10 -- Loţiuni capilare
3305.90.90 -- Altele 3305.90.90 -- Altele
3306.10.00 - Preparate pentru

curăţirea dinţilor
3306.10.00 - Preparate pentru

curăţirea dinţilor
3306.20.00 - Fire utilizate pentru

curăţirea spaţiilor
interdentare ( fire dentare)

3306.20.00 - Fire utilizate pentru
curăţirea spaţiilor
interdentare ( fire dentare)

Ex3306.90.00 -- Altele ( preparate pentru
igiena bucală)

Ex3306.90.00 -- Altele ( preparate pentru
igiena bucală)

3307.10.00 - Preparate pentru preras,
ras sau după ras

3307.10.00 - Preparate pentru preras,
ras sau după ras

3307.20.00 - Deodorante corporale şi
antisudorifice

3307.20.00 - Deodorante corporale şi
antisudorifice
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3307.30.00 - Săruri parfumate şi alte
preparate pentru baie

3307.30.00 - Săruri parfumate şi alte
preparate pentru baie

Ex3307.90.00 -- Altele ( depilatoare,
hârtii, vată, fetru,
materiale neţesute
parfumate precum şi cele
impregnate sau acoperite
cu farduri)

Ex3307.90.00 -- Altele ( depilatoare,
hârtii, vată, fetru,
materiale neţesute
parfumate precum şi cele
impregnate sau acoperite
cu farduri)

3401.11.00 -- De toaletă 3401.11.00 -- De toaletă
Ex 3401.19.00 --- Altele ( hârtii, vată,

fetru, materiale neţesute
impregnate, îmbibate sau
acoperite cu săpun )

Ex 3401.19.00 --- Altele ( hârtii, vată,
fetru, materiale neţesute
impregnate, îmbibate sau
acoperite cu săpun )

___ ___ 3401.20.90 - Săpunuri sub alte forme Pentru completarea
listei codurilor tarifare
din anexa propusă din
Codul Vamal de
Import al României.

3401.30.00 - Produse şi preparate
organice tensioactive
pentru spălarea pielii, sub
formă lichidă sau cremă,
condiţionate pentru
vânzarea cu amănuntul,
chiar conţinând săpun

3401.30.00 - Produse şi preparate
organice tensioactive
pentru spălarea pielii, sub
formă lichidă sau cremă,
condiţionate pentru
vânzarea cu amănuntul,
chiar conţinând săpun
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* Cu prefixul �ex� au fost evidenţiate
situaţiile în care, din totalitatea produselor
care se clasifică la codul tarifar respectiv,
prevederile actului normativ se aplică
numai produselor denumite între paranteze�

* Cu prefixul �ex� au fost evidenţiate
situaţiile în care, din totalitatea produselor
care se clasifică la codul tarifar respectiv,
prevederile actului normativ se aplică
numai produselor denumite între paranteze�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM),
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul Parlamentar
al PSD ) , doamna dep.dr.Ana Florea
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) şi Ministerul Sănătăţii şi
Familiei.

În cursul dezbaterilor nu s-au înregistrat amendamente respinse.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                    SECRETAR,

   DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                  DEP.FARM.ION BURNEI
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