
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 
nr.217/2000 privind aprobarea co^ului minim de consum lunar

SenatuI adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea 

co§ului minim de consum lunar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr.554/2001, cu modificMe 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul Ordonan^ei de urgenta se modifica §i va avea urmatorul cuprins; 

„Ordonanta de urgenta privind structura co^ului minim 

de consum pentru un trai decent in Romania”

2. Articolul 1 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„Art.L- Se aproba structura §i componentele co§ului minim de consum 

pentru un trai decent, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta 

ordonan^a de urgenta.

3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, art.l*, cu urmatorul
cuprins:

„Art.l'.- Valoarea co^ului minim de consum lunar pentru un trai decent se 

actualizeaza anual de catre Institutul National de Statistica §i se aproba prin 

hotarare a Guvernului.”
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4. Articolul 3 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.3.- Cosul minim de consum pentru un trai decent constituie 

elementul principal de fundamentare a saiariului de baza minim brut pe {ara 

garantat in plata si a politicii salariale.”

5. Anexa $e modifica se inlocuie^te cu anexa la prezenta lege.

Art.IL- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.217/2000 privind aprobarea 

co^ului minim de consum lunar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr.606 din 25 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr.554/2001, cu modificarile 

ulterioare, precum §i cu modificarile §i complet^ile aduse prin prezenta lege, se va 

republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 3 februarie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.

p. PRE$EDINTELE SENATULUI
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Titus Corlatean
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