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Domnului Teodor-Viorel Melescanu 
Presedintele Senatului

A

In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE 
asupra

Legii pentru modiflcarea si completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea 

cosului minim de consum lunar
j

V

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar are ca obiect de 
reglementare inlocuirea conceptului de cos minim de consum lunar cu unul nou, 
respectiv cel de cos minim de consum pentru un trai decent, stabilirea structurii si 
componentelor acestuia precum si a procedurii de actualizare a valorii sale.

Prin noua anexa a OUG nr. 217/2000, astfel cum este modificata prin legea 
transmisa la promulgare, cosul minim de consum pentru un trai decent, conform 
structurii si componentelor reglementate si raportat la preturile valabile in 
septembrie 2018, are valoarea de 6762 lei/luna. Totodata, prin art. I pet. 3 - art. 1 
din OUG nr. 217/2000 - se prevede: „Valoarea cosului minim de consum lunar 
pentru un trai decent se actualizeaza anual de catre Institutul National de Statistica 
si se aproba prin hot^are a Guvernului”. Or, daca legiuitorul a prevazut prin lege 
valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent, modificarea acestui 
cuantum nu se poate realiza altfel decat printr-un act cu aceeasi forta juridica.
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respectiv tot prin lege. O asemenea modalitate de reglementare, ce ar permite 
modificarea unei legi printr-o hotaOTe a Guvemului, echivaleaza cu o infrangere a 
principiului separatiei puterilor m stat, dar si a ierarhiei actelor normative, astfel cum 
este aceasta stabilita prin Constitutie. Respectarea acestor principii presupune cu 
necesitate reanalizarea de catre Parlament atat a anexei, cat si a prevederilor art. I 
pet. 3 din legea supusa reexaminarii.

Reanalizarea anexei se impune si din perspectiva necesitatii stabilirii unei 
structuri bazate pe criterii si metodologii obiective si a unor componente raportate la 
unitati de referinta compatibile cu cele utilizate de institutiile cu competente in 
stabilirea valorii unora dintre componentele cosului minim. In plus, pentru a nu pune 
probleme in aplicare, consideram ca Parlamentul ar trebui sa aiba in vedere si 
normativizarea NOTEI anexei, intrucat unele din dispozitiile acesteia tin chiar de 
corpul legii, iar parte dintre acestea ar putea face obiectul unei anexe distincte.

De asemenea, potrivit art. I pet. 4 din legea transmisa la promulgare, cosul 
minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de 
fundamentare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a politicii 
salariale. In acest context, semnalam ca salariul de baza minim brut pe tara este 
reglementat de Codul Muncii - ce constituie cadrul normativ general al raporturilor 
de munca. Astfel, potrivit art. 164 alin. (1), teza I din acest act normativ „salariul de 
baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de 
munca, se stabileste prin hotarare a Guvemului, dupa consultarea sindicatelor si a 
patronatelor”. Deoarece cosul minim de consum pentru un trai decent va constitui 
unul dintre elementele de fundamentare a salariului de baza minim brut pe tara, 
consider^ ca Parlamentului ii revine sarcina de a analiza §i in ce masura structura, 
componentele §i valoarea acestui cos trebuie sa fie stabilite prin lege.

Intr-o alta ordine de idei, mentionam ca potrivit art. 61 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative, modificarea sau completarea unui act normativ este admisa numai daca 
nu se afecteaza conceptia generala ori caracterul unitar al acelui act sau daca nu 
priveste intreaga ori cea mai mare parte a reglementarii in cauza, in caz contrar actul 
se inlocuieste cu o noua reglementare, urmand sa fie in intregime abrogat.

insa, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar schimba 
conceptia generala a actului normativ supus modific^ii si completarii si vizeaza 
intreaga reglementare a OUG nr. 217/2000, care de altfel contine doua articole si o 
anexa. Avand in vedere ca prin legea supusa reexaminarii se intervine legislativ 
asupra intregului continut normativ al actului supus modificarii, apreciem ca se
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impunea ca, in acord cu dispozitiile art. 61 din Legea nr. 24/2000, sa fie adoptata o 
noua reglementare, cu consecinta abrog^ii OUG nr. 217/2000.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta 
legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 
privind aprobarea cosului minim de consum lunar.

PRESEDI^FLE ROMANIEI 
KLAUS :^ERNER lOHANNIS
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