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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 4, 5 și 6 iunie 2019 
 

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.  

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 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 Directivele europene 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.  

 

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, 
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