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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

Cotnisia pentru munca, familie 
protecfie sociala

XXVII/370/10.12.2019

RAPORT
asupra

Legii pentru modificarea $i completarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea co$ului minim de consum
iunar,

ca urmare a Cererii de reexaminare formuiate de Pre^edinteie Romaniei

In conformitate cu prevederile art.151 alin. [2} din Regulamentul 
Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru 

munca, familie §i protec^ie sociaia, prin adresa nr.L81/2018 a fost sesizata de 

catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii 
raportului asupra Legii pentru modificarea $i compietarea Ordonanfei de 

urgenja a Guvernuiui nr.217/2000 privind aprobarea co^uiui minim de 

consum iunar, ca urmare a Cererii de reexaminare formuiate de 

Pre^edinteie Romaniei.
Legea trimisa la promulgare reglementeaza modificarea §i completarea 

OUG nr.217/2000 privind aprobarea co^ului minim de consum lunar, in sensul
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stabilirii ca evaluarea co^ului minim de consum lunar sa se faca trimestrial de 

catre Institutul Na{;ional de Statistica, iar valoarea acestuia sa se aprobe prin 

hotarare a Guvernului si sa constituie elemental principal de fundamentare a 

salariului de baza minim brut garantat in plata si a politicii salariale. De asemenea, 
se mlocuie?te ^i anexa care stabile§te produsele ^i serviciile din care este alcatuit 
co§ul minim de consum lunar raportate la prefurile din luna septembrie 2018.

Proiectul de act normativ a fost respins de plenul Senatului in sedinta din 

data de 23 aprilie 2018, fiind adoptat la data de 15 octombrie 2019 de Camera 

Deputa5;ilor, in calitate de Camera decizionala, si trimis la promulgare.
in data de 13 noiembrie a.c., in temeiul art. 77 alin. [2) din Constitufie, 

Pre^edintele Romaniei a formulat o Cerere de reexaminare, prin care solicita 

Parlamentului sa tina cont de niste aspecte care privesc stabilirea structurii, 
componentele si valoarea co^ului minim lunar pentru un trai decent.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia{:a de capital a 

transmis avizul cu nr. 449-NEGATIV.
Legea trimisa la promulgare a fost luata in discu^ie in ^edinja din data de 

10 decembrie a.c., iar in urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiei au 

hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenjii, respingerea oblecliilor 

formulate de Pre^edintele Romaniei in Cererea de reexaminare $i 
adoptarea unui raport de admitere asupra Legii in forma trimisa la 

promulgare.
in consecinja, Comisia pentru munca, familie ^i protec{:ie sociala supune 

spre dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportul de admitere a Legii 

pentru modificarea $i completarea Ordonan(ei de urgenfa a Guvernului 
nr.217/2000 privind aprobarea co^ului minim de consum lunar, in forma 

trimisa ia promulgare.
in raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare 5i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.[2] 

din Constitujia Romaniei, republicata.
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Potrivit art.75 alin.(l] din Constitufia Romaniei, republicata, ?i ale art.92 

alin.[7] pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

PRE§EDINTE SEORETAR
n. Flori ^ i-0prel BODOGIon ROTARU j
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