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RAPORT COMUN 
asupra

propunerii legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare

L462/2021!

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificările ulterioare. Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L462/2021, 
au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului comun asupra propunerii legislativă privind modificarea şi completarea 
OUG 217/2000 cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de Boancă Rodica - 
senator AUR; Busuioc Andrei - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică - senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Costea Adrian - 
senator AUR; Dăneasă Mircea - senator AUR; Hangan Andrei - senator AUR; Mateescu 
Sorin-Cristian - senator AUR; Neagu lonuţ - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard • senator 
AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Aelenei Dănuţ - deputat AUR; Albişteanu 
Mihail - deputat AUR; Andruşceac Antonio - deputat AUR; Axinia Adrian-George - deputat 
AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin - deputat AUR; Chelaru 
Mircia - deputat AUR; Ciubuc Ciprian - deputat AUR; Coleşa llie-Alin - deputat AUR; 
Dămureanu Ringo - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Feodorov Lucian - deputat 
AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel - deputat AUR; Mitrea 
Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; - 
Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin -' 
deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; 
Scripnic Lilian • deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion 'George-Nicolae - 
deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Tanasă 
Dan - deputat AUR; Volosatîi Boris - deputat AUR.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind structura coşului minim de 
consum pentru un trai decent in Romania, aprobata prin Legea nr.554/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se, printre altele, ca valoarea coşului 
minim de consum pentru un trai decent în România să devină „automat salariul de bază 
minim (brut) pe economie in România" .

Consiliul Legislativ a avizat a avizat negativ propunerea legislativă. 
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil cu observaţii.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Cătălin 
Boboc, Secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

In urma dezbaterilor care s-au desfăşurat în şedinţe separate, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi ai Comisiei pentru muncă, 
familie şi protecţie socială au analizat propunerea legislativă, avizele şi amendamentele 
primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi să adopte un raport comun de respingere 
cu un amendament respins. Amendamentul respins se regăseşte în anexa la prezentul 
raport.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială supun Plenului Senatului, spre dezbatere şi 
adoptare, raportul comun de respingere cu un amendament respins şi propunerea 
legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constituţie.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este prima 
Cameră sesizată.

Preşedinte,Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIESenator Claudiu-Marin^MUREŞAN

Secretar,Secretar,

Senator lonel-DănuţţCRlSTESCU Senator Sorin VLAŞIN
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ANEXA Ia Raportul Nr.XXII/609/09.11.2021 
Nr.XXVII/235/09.11.2021

AMENDAMENT RESPINS
la

propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu modificările şi completările ulterioare
(L462/2021)

Amendament respins ObservaţiiTextul propunerii legislativeNr.
crt

Alineatul (3) al articolului 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Amendament 
respins de
Comisia pentru 
buget 
majoritate de 
voturi [2
voturi
„pentru” si 8 
„abţineri”]

Articolul 1.1 devine articolul 2 şi va avea următorul 
cuprins:

1.

(1) "Valoarea coşului minim de consum pentru un trai 
decent se stabileşte anual de către Institutul Naţional 
de Statistică şi se aprobă prin Ordin al Institutului 
Naţional de Statistică până la data de 01 decembrie a 
fiecărui an pentru a fi luat in calcul la fundamentarea 
Legii Bugetului de Stat şi Legii Bugetului Asigurărilor 
Sociale de Stat, în anul următor".

cu

[2) Institutul Naţional de Statistică (INS) va publica 
până la data de 1 decembrie a fiecărui an valoarea 
coşului minim de consum pentru un trai decent care 
devine automat, începând cu data de 01 ianuarie a 
anului următor, salariul minim (brut) pe economie în 
Romania".
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(3) începând cu data adoptării prezentei legi, valoarea 
coşului minim de consum pentru un trai decent în 
Romania, pentru o persoană adultă, calculat de 
institutul Naţional de Statistică, devine salariul minim 
brut pe economie, garantat în plată.

(3) începând cu data adoptării prezentei legi, 
valoarea salariului minim brut se va stabili la 
dublul valorii coşului minim de consum pentru un 
trai decent în România, pentru o persoană adultă, 
calculat de Institutul Naţional de Statistică.

Autori: Senator Dorinei COSMA 
Senator Mircea DĂNEASĂ
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