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Recent a fost publicat de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România – APC – un articol 
referitor la deodorante roll on, sugerând că un procent foarte mare din aceste tipuri de produse conțin 
substanţe perturbatoare ale sistemului endocrin şi substanţe alergene.  

Cu privire la acesta, facem următoarele precizări: 

 

Produsele cosmetice sunt reglementate la nivel european de peste 40 ani – mai întâi prin Directiva 
76/768/CEE și din 2009 prin Regulamentul 1223/2009 privind produsele cosmetice. Prevederile 
Regulamentului se aplică în toate statele membre ale UE și astfel și în România. Este o legislație strictă și 
solidă în vederea asigurării siguranței consumatorilor, iar prevederile acesteia sunt aplicate și respectate în 
România la fel ca în orice alt stat membru al UE.  
 
Cu privire la ingredientele menționate în cadrul articolului, trebuie cunoscut faptul că Regulamentul prezintă 
în anexele sale (aduse la zi în mod regulat) ingredientele care sunt interzise a fi utilizate în produsele 
cosmetice sau care sunt limitate din punct de vedere al concentrației (ceea ce înseamnă că nu sunt interzise 
ci permise pentru a fi folosite până într-o concentrație care este sigură) sau, în anumite cazuri specifice, sunt 
permise.  
 
Ingredientele sunt revizuite și analizate din punct de vedere al siguranței lor, pe baze științifice, de către 
SCCS – Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor, organism format din experți în acest domeniu 
și care funcționează la nivelul Comisiei Europene. Analiza unui ingredient cuprinde pe lângă multe date și 
evaluări, testări efectuate prin metode complexe.  
 
Conform prevederilor ingredientele, inclusiv cele care ar putea avea un potențial alergen, sunt menționate 
pe etichete pentru a ajuta consumatorul să fie informat cu privire la conținutul produsului. Astfel consumatorii 
au la dispoziție informațiile necesare pentru a putea face o alegere în cunoștință de cauză.   
 
De asemenea Regulamentul prevede ca înainte să fie introdus pe piața UE, fiecare produs cosmetic - fie că 
este pentru  adulți sau pentru copii - să fie evaluat de către un evaluator de siguranță. Evaluatorii de siguranță 
sunt persoane calificate și cu pregătire în domeniu. Ei evaluează produsul cosmetic luând în considerare 
fiecare ingredient în parte până la produsul finit. Rezultatele evaluării de siguranță trebuie să fie disponibile 
pentru inspecția realizată de către autoritățile competente din diferitele State Membre ale UE. 
 
RUCODEM colaborează cu autoritățile competente în domeniul produselor cosmetice, respectiv Ministerul 
Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 
 
Membrii RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți – cunosc și respectă 
prevederile legislative ale Regulamentului European privind produsele cosmetice și sunt angajați în utilizarea 
în siguranță a produselor cosmetice de către consumatori.  
 
Toate cele de mai sus demonstrează faptul că produsele sunt sigure pentru a fi utilizate, iar consumatorii 
sunt corect și corespunzător informați. 
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RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a fost înființată în 1997 și în prezent are 22 
de membri, companii active în domeniul cosmeticelor și detergenților. 
RUCODEM este membru al Cosmetics Europe – The Personal Care Association din 1998 și al A.I.S.E. – International 
Association of Soaps, Detergents and Maintenance products din 1999. 


