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referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea 

OUG 217/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (b406/15.09.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimc^ionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea si completarea OUG 217/2000 

cu modificarile fi completarile ulterioare (0406/15.09.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 28.09.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• proiectul propune o formula de calcul al salariului minim prin echivalare directa cu co§ul 

minim de consum pentru un trai decent, aferent unei persoane singure adulte. Initiativa de a 

avansa o formula concreta de calcul, care sa operationalizeze formula cuprinsa in textul Legii 

nr. 174/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 

217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, care mentioneaza faptul ca 

"fimdamentarea salariului minim se va face pe baza cosului minim de consum”, este una de 

apreciat. Cu toate acestea, formula de calcul pentru fiindamentarea salariului minim, pomind de 

la cosul minim, ar trebui analizata si fimdamentata printr-o consultare larga cu actori cat mai
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diferiti (autoritati publice, parteneri sociali, organizatii ale societatii civile etc.), care sa 

evidentieze:
un mod de calcul care sa incorporeze realitatile cu care se confrunta toate categoriile de 

salariati (cei din familii cu copii, cei care provin din medii defavorizate etc). Cosul 

minim cuprinde in prezent 11 categorii de cheltuieli lunare, iar discutia privind 

ponderarea unora dintre acestea, sau prioritizarea altora, ar putea sa reflecte mai bine 

diversitatea de situatii in care se afla salariatii din Romania

impactul bugetar pe care o astfel de recalculare a salariului minim 1-ar genera, la nivel 

national.

' • se impune ca fundamentarea salariului minim pe acest indicator al co§ului minim de consum 

sa fie precedata de o perioada-test, pentru a preveni eventuale efecte negative ale noii 

formule asumate la nivel central;

• cre§terea salariului minim brut pe economic trebuie sa aiba la baza urmatorii piloni:

a. solidaritatea - cre§terea salariului minim trebuie sa asigure salariafilor acoperirea 

cre§terilor de pre^uri;

b. competitivitatea - cresterea salariului minim nu trebuie sa afecteze capacitatea de a 

intra/ramane pe pia^a a intreprinderilor romane§ti;

c. sustenabilitatea - evolu^iile salariului minim brut pe economic trebuie puse in contextul 

evolu^iei productivita^ii muncii;

d. complementaritatea - salariul minim brut pe economic trebuie stabilit pe baza coeziunii 

cu politicile publice de sustinere a mediului economic.

Stabilirea salariului minim brut doar pe baza cre§terii preturilor §i asigurarii cosului minim, 

fara incadrarea acesteia intr-un pachet de masuri de suport economic, va avea ca efect 

transferul poverii scumpirilor asupra mediului privat, fapt care va conduce la o scadere a 

competitivitatii economiei romane§ti, cu efecte imediate: somaj §i scaderea incasarilor la 

bugetele publice.
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