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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru completarea Programului național privind sprijinirea
construirii de locuințe proprietate personală,
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 51/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 2 alineatul (1) din Programul național privind
sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 566 din 30 iunie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu
modificările și completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e),
cu următorul cuprins:
„e) persoane cu vârsta până în 40 de ani, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
1. lucrează în alte localități decât cea de domiciliu;
2. doresc să își stabilească domiciliul în localitățile în care lucrează, aflate în
mediul rural sau în orașe sub 10.000 de locuitori;
3. activează, având o pregătire specială, într-un domeniu necesar comunității
respective (educație, cultură, sănătate, silvicultură, agricultură etc.).”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 mai 2010.
Nr. 79.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe
proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 51/2006
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Programului național
privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, și se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 4 mai 2010.
Nr. 465.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări” din anexa nr. 1
la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — În anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944
din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, la litera B „Păsări”,
punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Denumirea speciei

Valoarea
Valoarea
de despăgubire
de calcul
(în euro) în perioada
al tarifului
de gestionare
(în euro)
admisă
interzisă

Perioada de vânare

„3. Cioara-de-semănătură
15 august—15 martie
(Corvus frugilegus)

—

10

70”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ROBERTA ALMA ANASTASE

București, 6 mai 2010.
Nr. 80.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 3
al lit. B „Păsări” din anexa nr. 1 la Legea vânătorii
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări”
din anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 4 mai 2010.
Nr. 466.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii
nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159 din
12 noiembrie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI

PREȘEDINTELE SENATULUI

DEPUTAȚILOR

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ROBERTA ALMA ANASTASE

București, 6 mai 2010.
Nr. 81.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și
completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii
nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 4 mai 2010.
Nr. 467.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru completarea art. 4 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008
privind stimularea investițiilor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 4 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009,
după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:
„f) implementarea tehnologiilor inovative și a rezultatelor cercetării în sistemul
național de producție;
g) dezvoltarea de infrastructuri noi destinate turismului, derulate pe teritoriul
național.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ROBERTA ALMA ANASTASE
București, 6 mai 2010.
Nr. 82.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008
privind stimularea investițiilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 4 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 4 mai 2010.
Nr. 468.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de recunoștință și apreciere pentru curajul și devotamentul dovedite
pe timpul îndeplinirii unor misiuni în teatrul de operații militare din Afganistan, în
cursul cărora au fost răniți,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu
însemn de război, pentru militari:
— domnului plutonier-major Gole Andrei Constantin-Adrian;
— domnului plutonier Mănăilă Alexandru Eugen;
— domnului sergent Ciurea Nicolae Iulian.
Art. 2. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu
însemn de război, pentru militari:
— domnului fruntaș Zamfir Toma Marian;
— domnului soldat Mincu Ion Ionel.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 mai 2010.
Nr. 469.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de recunoștință și apreciere pentru curajul și devotamentul dovedite
pe timpul îndeplinirii unor misiuni în teatrul de operații militare din Afganistan,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn
de război, pentru militari:
— domnului locotenent Ancuța Ion Constantin-Ștefan;
— domnului locotenent Ilie Chivu Șerban-Vasile.
Art. 2. — Se conferă Medalia Bărbăție și Credință clasa a III-a, cu însemn de
război, pentru militari:
— domnului sergent Croitoru Viorel Cristi;
— domnului caporal Cristian Stănică Ștefăniță;
— domnului caporal Văduva Sebastian Ionuț-Adrian;
— domnului fruntaș Dinică Iancu Nicolae-Valentin;
— domnului fruntaș Gătin Gheorghe Ionuț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 mai 2010.
Nr. 470.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Steaua României
în grad de Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
cu prilejul sărbătoririi Zilei Serviciului de Protecție și Pază, în semn de înaltă
apreciere pentru rezultatele deosebite obținute prin coordonarea cu succes a unor
misiuni specifice de mare complexitate și răspundere,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de
Ofițer, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent dr. Pahonțu N.
Lucian-Silvan, directorul Serviciului de Protecție și Pază.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 6 mai 2010.
Nr. 471.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în semn de înaltă cinstire
și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu
însemn pentru militari, domnului colonel în retragere Andrei Ion Marin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 6 mai 2010.
Nr. 473.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,
precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 lit. a) și c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile
art. 65 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 100 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se restructurează și se desființează, în condițiile
legii, un număr de 13 de posturi de consilieri pentru afaceri
europene din numărul total repartizat Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului.
Art. 2. — Se restructurează și se desființează, în condițiile
legii, un număr de 145 de posturi din numărul maxim de posturi
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Turismului.
Art. 3. — Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 2 din 4 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatele (2) și (3) vor avea următorul
cuprins:
„(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului este de 685, exclusiv
demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. La
numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de
50 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene
repartizați Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,
potrivit legii.

(3) Din numărul maxim de posturi, 10 posturi se utilizează
pentru reprezentanțele de promovare turistică din străinătate.”
2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului” se modifică și se
înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. — Încetarea raporturilor de serviciu/muncă
determinată de reducerea numărului de posturi în structura
organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. — (1) Încadrarea în numărul de posturi și în noua
structură organizatorică, precum și procedura privind
restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului se aprobă prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale și turismului, potrivit legii.
(2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea și
reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
se realizează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislația în
vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Szakal Andras Zsolt
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 28 aprilie 2010.
Nr. 434.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

ANEXĂ*)
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/10.V.2010
9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/10.V.2010

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu
al domnului Mircea Dragoș Valentin, inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere Cererea domnului Mircea Dragoș Valentin, înregistrată la
Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/3.341 din 29 aprilie 2010,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se
suspendă, la cerere, raportul de serviciu al domnului Mircea Dragoș Valentin,
inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe o
perioadă de două luni.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 7 mai 2010.
Nr. 150.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind aprobarea certificării ca aeroport internațional
a Aeroportului Cluj-Napoca
Având în vedere Raportul nr. 38/854 din 12 aprilie 2010 privind îndeplinirea
condițiilor de certificare ca aeroport internațional a Aeroportului Cluj-Napoca,
întocmit de comisia de evaluare numită prin ordinul ministrului transporturilor și
infrastructurii,
în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind
condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise
traficului aerian internațional, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului
Cluj-Napoca.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
București, 30 aprilie 2010.
Nr. 347.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005
privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate
în compoziția produselor cosmetice
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și al Direcției de
control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. Cs.A. 3.421 din 16 aprilie 2010,
în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind
categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând
substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor
cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 71 și 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La anexa II „Lista cuprinzând substanțele interzise să
fie utilizate în compoziția produselor cosmetice”, poziția
450 se modifică și va avea următorul conținut:

Nr.
crt.

Numărul din Directiva
76/768/CEE

Denumirea

0

1

2

„450

450

Uleiuri esențiale de verbină (Lippia citriodora Kunth.) și derivați, altele decât absolutul
(nr. CAS 8024-12-2), când se utilizează ca ingredient pentru parfumuri”

2. La anexa III, partea 1 „Substanțele care pot fi folosite
numai în anumite condiții și limite de admisibilitate” se
modifică și se completează după cum urmează:
a) la poziția 8, coloana 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:

„Derivații N-substituiți ai p-fenilendiaminei și sărurile
acestora; derivații N-substituiți ai o-fenilendiaminei(1), cu
excepția derivaților prevăzuți în altă parte în prezenta anexă și în
anexa II la pozițiile 1309, 1311 și 1312”;
b) după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 8a, cu
următorul cuprins:

Nr.
crt.

Substanța/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentrația maximă admisă
în produsul cosmetic finit

Alte limitări și exigențe

Condițiile de folosire și
precauțiile care trebuie
menționate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

„8a

p-Fenilendiamină și
sărurile sale(1)
CAS nr. 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine
HCl
CAS nr. 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine
sulfate
CAS nr. 16245-77-5
EINECS 240-357-1

Substanță colorantă
pentru păr în produse
oxidante pentru
vopsirea părului
a) uz general

b) uz profesional

a) și b)
După amestecare în
condiții de oxidare,
concentrația maximă
aplicată pe păr nu
trebuie să depășească a) Poate cauza reacții
2% calculat ca bază
alergice. Conține
liberă.
fenilendiamine.
A nu se utiliza la
vopsirea genelor sau
a sprâncenelor.
b) Numai pentru uz
profesional.
Conține
fenilendiamine.
Poate cauza reacții
alergice. A se purta
mănuși adecvate.”
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c) la poziția 9, coloana 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Metilfenilendiamine, derivații lor N-substituiți și sărurile
acestora (1), cu excepția substanței de la poziția 9a din prezenta

anexă și a substanțelor de la pozițiile 272, 1310 și 1313 din
anexa II”;
d) după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 9a, cu
următorul cuprins:

Nr.
crt.

Substanța/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentrația maximă admisă
în produsul cosmetic finit

Alte limitări și exigențe

Condițiile de folosire și
precauțiile care trebuie
menționate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

„9a

Tolueno-2,5-diamină și
sărurile sale(1)
CAS nr. 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine
sulfate
CAS nr. 615-50-9
EINECS 210-431-8

Substanță colorantă
pentru păr în produse
oxidante pentru
vopsirea părului
a) uz general
b) uz profesional

a) și b)
Astfel cum se
După amestecare în menționează la poziția
condiții de oxidare,
9 în coloana 5.”
concentrația maximă
aplicată pe păr nu
trebuie să depășească
4% calculat ca bază
liberă.

e) la pozițiile 26—43, 47 și 56, coloana 5 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Pentru orice pastă de dinți conținând compuși de fluor în
concentrație cuprinsă între 0,1% și 0,15%, calculată ca F, cu
excepția situației în care este deja etichetată ca fiind
contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul
adulților»), următoarea etichetare este obligatorie:
«Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: sub supravegherea
unui adult, pentru spălatul dinților se utilizează o cantitate

corespunzătoare volumului unui bob de mazăre, pentru a
minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse,
se recomandă consult stomatologic sau medical.»”;
f) la poziția 130, coloana 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Terpenes și terpenoids”;
g) după poziția 151 se introduce o poziție nouă, poziția
151 bis, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Substanța/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentrația maximă admisă
în produsul cosmetic finit

Alte limitări și exigențe

Condițiile de folosire și
precauțiile care trebuie
menționate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

„151 bis Allyl phenethyl ether
Nr. CAS 14289-65-7
Nr. CE 238-212-2

Nivelul de alcool alilic
liber în ester ar trebui
să fie sub 0,1%.”

h) după poziția 205 se introduce o nouă poziție, poziția 206, cu următorul cuprins:
Nr.
crt.

Substanța/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentrația maximă admisă
în produsul cosmetic finit

Alte limitări și exigențe

Condițiile de folosire și
precauțiile care trebuie
menționate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

„206

Absolut de verbină
(Lippia citriodora
Kunth.)
Nr. CAS 8024-12-2

0,2%”

3. La anexa III, partea 1 se modifică și se completează după cum urmează:
A. la pozițiile 8 și 8a, în coloana 5, la literele a) și b), sintagma „Poate cauza reacții alergice.” se modifică și va avea
următorul cuprins:

„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârstă sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
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B. la poziția 9, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„a)
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».
Conține fenilendiamine (toluendiamine). A nu se utiliza la vopsirea genelor sau a sprâncenelor.
b) Numai pentru uz profesional.

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».
Conține fenilendiamine (toluendiamine). Purtați mănuși adecvate.”
C. la poziția 9a, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„a)
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».
Conține fenilendiamine (toluendiamine). A nu se utiliza la vopsirea genelor sau a sprâncenelor.
b) Numai pentru uz profesional.

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».
Conține fenilendiamine (toluendiamine). Purtați mănuși adecvate.”
D. la pozițiile 8a și 9a, în coloana 5, la literele a) și b) se adaugă următorul text:
„Raportul de amestecare este tipărit pe etichetă”.
E. la poziția 16, în coloana 5, sintagma „Poate cauza reacție alergică.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
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F. la poziția 22, în coloana 5, la litera a), punctele 1 și 2 se completează după cum urmează:
„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
G. la pozițiile 193 și 205, în coloana 5, litera a) se completează după cum urmează:

„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
H. la pozițiile 202 și 203, în coloana 5, la litera a), sintagma „Poate cauza reacție alergică.” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
4. La anexa III, partea 2 „Lista substanțelor admise provizoriu” se modifică și se completează după cum urmează:
a) la poziția 3, în coloana 5, la literele a) și b), sintagma „Poate cauza reacție alergică.” se modifică și va avea următorul
cuprins:
Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
b) la pozițiile 4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 și 44, coloana 5 se completează după cum urmează:

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
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c) la pozițiile 5, 6, 12, 19, 21, 22, 25 și 33, în coloana 5, sintagma „Poate cauza reacție alergică.” se modifică și va avea
următorul cuprins:
Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
d) la pozițiile 10, 11 și 16, în coloana 5, la litera a), sintagma „Poate cauza reacție alergică.” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
e) la pozițiile 10, 11 și 16, în coloana 5, litera b) se abrogă.
f) la pozițiile 27, 48 și 56, în coloana 5, se adaugă literele a) și b), după cum urmează:

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„a)
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
b)
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
g) La pozițiile 31, 49, 50 și 55, în coloana 5, litera a) se completează după cum urmează:

Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.
„
Citiți și urmați instrucțiunile.
Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Tatuajele temporare cu «henna neagră» vă pot crește riscul de alergie.
Nu vă colorați părul dacă:
— Aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni.
— Ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului.
— Ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu «henna neagră».”
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Art. II. — Dispozițiile art. I pct. 2 lit. a)—d) intră în vigoare la
data de 15 iulie 2010, ale art. I pct. 2 lit. e) intră în vigoare la
data de 15 octombrie 2010, ale art. I pct. 1 și pct. 2 lit. f)—h)
intră în vigoare la data de 15 februarie 2011 și cele ale art. I pct.
3 și 4 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.
Art. III. — Este interzisă introducerea pe piață de către
producător sau importator a produselor cosmetice care nu se
conformează prevederilor art. I pct. 1 și pct. 2 lit. f)—h) după
data de 15 februarie 2011, precum și a produselor cosmetice
care nu se conformează prevederilor art. I pct. 3 și 4, după data
de 1 noiembrie 2011.
Art. IV. — Este interzisă vânzarea sau punerea la dispoziția
consumatorului final a produselor care nu se conformează
prevederilor art. I pct. 1 și pct. 2 lit. f)—h) după data de 15 august
2011, precum și a produselor cosmetice care nu se
conformează prevederilor art. I pct. 3 și 4, după data de
1 noiembrie 2012.
Art. V. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei
2009/129/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de modificare a
Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele
cosmetice, în scopul adaptării la progresul tehnic a anexei III la
directiva menționată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 267 din 10 octombrie 2009, ale Directivei
2009/130/CE a Comisiei din 12 octombrie 2009 de modificare,
în scopul adaptării la progresele tehnice, a anexei III la Directiva
76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268
din 13 octombrie 2009, ale Directivei 2009/134/CE a Comisiei
din 28 octombrie 2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a
Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării
la progresul tehnic a anexei III la directiva menționată, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 282 din
29 octombrie 2009, și ale Directivei 2009/164/UE a Comisiei
din 22 decembrie 2009 de modificare, în scopul adaptării la
progresul tehnic, a anexelor II și III la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului cu privire la produsele cosmetice, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 344 din
23 decembrie 2009, inclusiv rectificarea la Directiva
2009/164/UE a Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare,
în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II și III la
Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele
cosmetice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
seria L nr. 3 din 7 ianuarie 2010.

*

Ministrul sănătății,
Cseke Attila
București, 28 aprilie 2010.
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RECTIFICĂRI
La Hotărârea Guvernului nr. 1.430/2007 privind acordarea cetățeniei române unor persoane, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține
Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la poziția 1, în loc de: „1. Abboud Jihad Edouard, fiul lui Edouard și Nouhad, născut la data de
7 martie 1969 în localitatea Freetown, ...” se va citi: „1. Abboud Jihad, fiul lui Edouard și Nouhad, născut la data de
7 martie 1969 în localitatea Freetown, ...”.
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