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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

OUG 217/2000 cu modificarile si completarile ulterioare

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea OUG 217/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare (b406/l5.09.2021), transmisa de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/4576/20.09.2021 si inregistrata la 
Consiliul Legislativ cu nr.D829/21.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata, §i 
al art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare §i functionare a 
Consiliului Legislativ, republicat,

Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 
considerente:

1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind structura 
co^ului minim de consum pentru un trai decent in Romania, aprobata 
prin Legea nr.554/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
urmarindu-se, printre altele, ca valoarea cosului minim de consum 

pentru un trai decent in Romania sa devina „automat (...) salariul de 
baza minim (brut) pe economie in Romania”.

Prin con(inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din Constitu(ia 
Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronun(a asupra oportunita(ii solu^iilor legislative preconizate.
2. intrucat propunerea legislativa va avea implicatii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea 
Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art.lll alin.(l) din 
Constitutia Romaniei, republicata.



Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 
nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modiflcarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fise fmanciare, 
cu respectarea conditiilor prevazute de art.21 din Legea responsabilitatii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.

In acest context precizam ca, in considerentele Deciziei 

nr.331/2019, Curtea Constitulionala a re^inut ca, Jipsind fi§a 
fmanciard (inifiald §i reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia 

cd la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finan}are incertd, 
generald p lipsitd de un caracter obiectiv §i efectiv, nefiind a§adar 

reald'\
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalam ca aceasta nu 

respecta structura prevazuta la art.31 din Legea nr.24/2000, republicata, 
cu modiflcarile si completarile ulterioare, nefiind prezentate eerintele 

eare reclama interventia normativa - cu referire speciala la 
insuficientele si neconcordantele reglementarilor in vigoare, principiile 
de baza si fmalitatea reglementarii propuse, cu evidentierea elementelor 
noi, concluziile studiilor, lucrarilor de cercetare, evaluarilor statistice, 
impactul soeioeconomic, impactul finaneiar asupra bugetului general 
eonsolidat atat pe termen scurt, pentru anul eurent, cat si pe termen lung 
(pe 5 ani), impactul asupra sistemului juridic si nici informatii cu privire 

la consultarile derulate.
Precizam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia Curtii 

Constitutionale m.682 din 27 iunie 2012, „dispozitiile art. 6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, repuhlicatd [...], cu 
modificdrile si completdrile ulterioare instituie obligatia 
fundamentarii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie determind, [...], incdlcarea 
prevederilor din Constitutie cuprinse in art.l alin.(5)

4. Analizand prezentul proiect, semnalam ca, in actuala redactare, 
solutiile propuse la art.l, nu respecta prevederile art.6 alin.(l) teza I 
din Legea nr.24/2000, republicata, cu modiflcarile si completarile 

ulterioare, deoarece nu instituie reguli necesare, suficiente §i posibile 
care sa conduca la o cat mai mare stabilitate §i eficienta legislativa, 
iar solutiile pe care le cuprinde nu sunt corelate cu ansamblul 
reglementarilor interne.

4.1. Astfel, la textul preconizat pentru alin.(l) al art.2 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului m.217/2000, in primul rand, cu 
privire la sintagma „Valoarea cosului minim de consumpentru un trai

2



decent se stabileste anual de cdtre Institutul National de Statisticd si se
y y y

aproba prin Ordin al Institutului National de Statisticd”, precizam ca, 
potrivit prevederilor art. 17 alin.(l) din Legea organizarii si functionarii 
statisticii oficiale in Romania nr.226/2009, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, „Institutul National de Statisticd este condus de 

un presedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de 
credite, djutat de trei vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, 
numiti prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani, cu 

posibilitatea de remnoire”. Prin urmare, ordinul prin care se stabileste 
valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent, este emis de 
presedintele institutiei si nu de entitatea juridica.

Totodata, semnalam si utilizarea inadecvata in context a verbului 

„se aproba”, avand in vedere aspectul ca institutia aproba ceea ce chiar 
aceasta a stabilit.

in al doilea rand, mentionam ca, potrivit prevederilor art.35 

alin.(4) din Legea m.500/2002 privind finantele publice, cu 
modiflcarile si completarile ulterioare, „Dupd insusirea de cdtre 
Guvern aproiectelor legilor bugetare si de buget, prevdzute la alin. (3^), 
acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai tdrziu pdnd la 
data de 15 noiembrie a fiecdrui an”.

Asadar, solatia legislative preconizata referitoare la stabilirea si 
aprobarea valorii cosului minim de consum pentru un trai decent pana 
la data de 1 decembrie a fiecarui an calendaristic, nu este corelata cu 
normele care prevad termenul in care bugetul de stat si bugetul 
asigurarilor sociale sunt fundamentate si insusite de Guvern, in vederea 
transmiterii spre aprobare Parlamentului.

4.2. Referitor la norma preconizata pentru alin.(2) al art.2 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.217/2000, prin care se urmareste 
reglementarea stabilirii valorii cosului minim de consum pentru un trai 
decent ca nivel al salariului minim brut pe tara garantat in plata, 
semnalam ca aceasta se afla in contradictie cu art.3 din actul de baza 

care prevede: „Cosul minim de consum pentru un trai decent constitute 
elementul principal de fundamentare a salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata si a politicii salariale”.

Totodata, precizam ca textul propus nu este corelat cu dispozitiile 
art. 164 alin.(l) din Legea nr.53/2003* - Codul muncii, republicata, cu

' „Art.l64.- (1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator
programului normal de muncd, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupd consultarea 
sindicatelor si a patronatelor
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modiflcarile si completarile ulterioare, instituind in ceea ce priveste 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, un paralelism legislativ, 
aspect interzis de prevederile art.l6 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare si, implicit, dubii 
in interpretarea si aplicarea dispozitiilor incidente.

Mentionam ca, prin Decizia nr.242/2020 Curtea Constitutionala 

a retinut ca „existd paralelism legislativ atdt in situafia in care se 
regleinenteazd identic intr-o anuinitd sferd a relafiUor sociale, cat §i 
atunci cdnd aceea§iproblemd este reglementatd diferif\

In acest context, mentionam ca, recent, prin Hotararea Guvernului 
nr. 1071/2021, a fost stabilit salariul de baza minim brut pe tara garantat 
in plata incepand cu 1 ianuarie 2022, la suma de 2.550 lei lunar.

In plus, prin solutiile legislative preconizate la art.2 alm.(2) si (3) 
din proiect, vor fl modiflcate ori abrogate implicit cel putin urmatoarele 

dispozitii:
- art.62 alin.(l) lit.c) raportat la art.76, precum si art.78 lit.a) din 

Legea dialogului social nr.62/2011^, republicata, cu modiflcarile si 
completdrile ulterioare;

- art.2 alin.(2) lit.c) raportat la art.l alin.(2) din Legea 
nr.248/2013^ privind organizarea §i funclionarea Consiliului Economic 
§i Social, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare;

- art. 164 alin.(l) din Codul muncii, citat anterior.

2 ,^rt.62.- (1) In vederea realizdrii scopului pentru care sunt infiintate, organizatiile 
patronale: c) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea 
contractelor colective de muncd, la alte tratative p acorduri in relafiile cu autoritatile publice 
si cu sindicatele, precum ^i in structurile bipartite si tripartite de dialog social;

Art. 76.- Consiliul National Tripartit are urmdtoarea componentd:
a) presedintii confederatiilor patronale :^i sindicale reprezentative la nivel national; ,
b) reprezentanti ai Guvernului, desemnafi prin decizie a priinului-ministru, cel putin la 

nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum si din alte structuri ale statului, conform 
celor convenite cu partenerii sociali;

c) reprezentantul Bdncii Nationale a Romdniei, pre^edintele Consiliului Economic f 
Social si alti membrii conveniti cu partenerii sociali.

Art.78.- Principale atributii ale Consiliului Nafional Tripartit sunt: a) asigurarea 
cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat in plata;”.

^Art.l.- (2) Consiliul Economic §i Social este institutie publicd de interes national, 
tripartita, autonomd, constituitd in scopul realizdrii dialogului tripartit la nivel national dintre 
organizatiile patronale, organizatiile sindicale §i reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor 
neguvernamentale ai societdtii civile.

Art.2.-(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic §i Social sunt:
(...) c) relatiile de muncd, protecfa sociald, politicile salariale §i egalitatea de §anse ^i de 
tratament; ”
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Or, mtrucat evenimentele legislative implicite determina 
dificultati in interpretarea si aplicarea normelor, se impune revederea 

solutiei juridice.
Observatia este valabila si pentru norma propusa in proiect la 

art.5 - respectiv „Orice dispozitie contrara se abroga” aspect referitor 
la care, la art.64 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se stabileste ca „Prevederile 
cuprinse intr-un act normativ, contrare unei noi reglementdri de 

acelasi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogareapoate 

fi totald sau partiald
De asemenea, sunt aplicabile dispozitiile art.65 alin(l) si (3) din 

acelasi act normativ, respectiv: „(1) Abrogarea poate fi dispusd, de 

reguld, printr-o dispozitie distinctd in finalul unui act normativ care 
reglementeazd o anumitd probleinaticd, dacd aceasta afecteazd 

dispozitii normative anterioare, conexe cu ultima reglementare;
(3) In vederea abrogdrii, dispozitiile normative vizate trebuie 

determinate expres, incepdnd cu legile si apoi cu celelalte acte 
normative, prin mentionarea tuturor datelor de identificare a 

acestora.'\
In plus, este de analizat raportul de egalitate preconizat prin 

alin.(2) al art.2 din prezentul proiect, intre valoarea cosului minim de 
consum pentru un trai decent care, potrivit primului alineat al Notei din 
anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.217/2000, -„Cantitdtile 
si valoarea aferente fiecdrei componente a cosului vor fi calculate 

pentru o familie alcdtuitd din doi adulti salariati, de 35-45 de ani, si doi 
copii in intretinere, de 12-14 ani si, respectiv, 8-10 ani"-, este stabilita 
pentru 4 persoane si salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, 
stabilit pentru un salariat.

De asemenea, precizam ca, pentru folosirea unei terminologii 
unitare - a se vedea art. 164 din Codul muncii -, ar fi trebuit ca sintagma 

„salariul minim (brut) pe economie in Romania” sa fi inlocuita cu 
sintagma „salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata” in 

tot cuprinsul proiectului.
Totodata, pentru o exprimare specified stilului normativ, ar fi fost 

necesara reformularea sintagmei „care devine automat”.
4.3. Constatam ca norma preconizata prin prezentul proiect pentru 

alin.(3) al art.2 se afla in contradictie cu alin.(2) al art.2, intrucat 
reglementeaza un alt cuantum pentru salariul de baza minim brut 
pe tara garantat in plata, raportat, de aceasta data, la „valoarea cosului
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minim de consum pentru un trai decent in Romania, pentru o persoana 
adulta”, desi nici actul normativ de baza si nici proiectul nu prevad 

criteriile ori modalitatea de calcul pentru acest nou indicator.
In plus, ar fl trebuit reformulat textul in ceea ce priveste 

exprimarea „valoarea cosului minim (...) devine salariul minim...”, 
atat cu privire la notiuni, cat si cu privire la modul de conversie.

4.4. Semnalam ca propunerea legislativa, prin solutiile juridice 
preconizate la art.2 si 4, incalca dispozitiile art.8 alin.(4) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare, 
care prevad; „Textul legislativ trebuie sd fie formulat clar, fiuent si 
inteligibil, fdrd dificultdti sintactice sipasaje obscure sau echivoce. Nu 

se folosesc termeni cu incdrcdturd afectivd. Forma si estetica 
exprimdrii nu trebuie sdprejudicieze stilul juridic, precizia si claritatea
dispozitiilod\/\

Intrucat pentru art.2 am mentionat anterior aspectele 

necorespunzatoare, referitor la solutia legislativa preconizata la art.4 
din proiect, semnalam lipsa de claritate si predictibilitate a normei, cu 
privire la intelesul termenului „ajustat”.

4.5. Fata de cele precizate anterior, se impune reanalizarea tuturor 
solutiilor legislative cuprinse in prezentul proiect, intrucat textele 
propuse pentru art.2 alin.(l) - (3), art.4 si 5 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.217/2000, sunt lipsite de claritate si previzibilitate si sunt 
susceptibile sa aduca atingere prevederilor art.l alin.(5) din 
Constitutie.

Astfel, cu privire la normele de tehnica legislativa, Curtea 
Constitutionala, in Decizia nr.26/2012 a statuat ca, desi „ nu au valoare 
constitutionald, (...) prin reglementarea acestora au fast impuse o serie 

de criterii obligatorii pentru adoptarea oricdrui act normativ, a cdror 
respectare este necesardpentru a asigura sistematizarea, unificarea si 
coordonarea legislatiei, precum si continutul si forma juridicd 
adecvate pentru fiiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor 

norme concurd la asigurarea unei legislatii care respecta principiul 
securitatii raporturilor juridice, avdnd claritatea si previzibilitatea 
necesard”.

De asemenea, in Decizia Curtii Constitutionale nr.22/2016, s-a 
statuat ca „una dintre cerinteleprincipiului respectdrii legilor vizeazd 
calitatea actelor normative”, orice act normativ trebuind „sd 
mdeplineascd anumite conditii calitative, printre acestea numdrdndu- 
se previzibilitatea, ceea ce presupune cd acesta trebuie sd fie suficient
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de clar si precis pentru a putea fi aplicaf’ si ca „respectarea 
prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd 
pentru elaborarea actelor normative se constituie intr-un veritabil 
criteriu de constitutionalitate prin prisma aplicarii art.l aim. (5) din 
Constitutie^\

5. In subsidiar, pe langa aspectele analizate mai sus, referitoare la 

redactarea defectuoasa care afecteaza fondul reglementarilor propuse, 
semnalam si alte incalcari ale normelor de tehnica legislativa prevazute 
de Legea nr.24/2000, republicata, cu modiflcarile si completarile 

ulterioare, dupa cum urmeaza:
5.1. La titlu, in locul sintagmei „OUG 217/2000, cu modiflcarile 

si completarile ulterioare” ar fi trebuit redat textul „Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind structura co§;uIui minim 
de consum pentru un trai decent in Romania”.

5.2. Lipseste formula introductiva, care ar fi trebuit inserata
dupa titlu.

5.3. La actualul pct.I, semnalam ca pentru respectarea exigentelor 

normative, anterior cifrei romane ar fi fost necesara plasarea abrevierii
„Art.”.

Observatia este valabila si pentru pet. II.
5.4. In ceea ce priveste titlul actului normativ asupra caruia se 

intervine, propus in cadrul unui text care nu este marcat ca punct, 
intrucat, potrivit art.41 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, cu 
modiflcarile si completarile ulterioare, acesta trebuie sa exprime 
obiectul reglementarii exprimat sintetic. ar fl fost necesara eliminarea 

formularii „care devine salariului minim brut pe economie garantat in 
platd'\

5.5. Referitor la cea de-a dona interventie legislativa cuprinsa 
la art.l, prin care se preconizeaza ca art. 1.1 sa aiba o conflguratie 
diferita si sa devina art.2, precizam ca operatiunea renumerotarii se 

poate realiza numai cu ocazia republicarii actului normativ de baza.
in acest sens, mentionam ca art.2 a fost abrogat prin art.23 lit.a) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor 

masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr.228/2004. Potrivit prevederilor 
art.64 alin.(3) teza I din Legea nr.24/2000, republicata, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, ,^brogarea unei dispozitii sau a unui act normativ 
are caracter definitiv'’\ ca urmare solutia propusa ar fl trebuit sa faca 
obiectul unei interventii legislative de modiflcare a art. L.

7



5.6. La textul preconizat pentru art.2 alin.(3), avand in vedere 
prevederile art.62 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, potrivit carora, „Dispozi}iile de modificare §i 
de completare se incorporeazd, de la data intrdrii lor m vigoare, in 
actul de baza, identificdndu-se cu acesta. Interven^iile ulterioare de 
modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul 
de bazd”, solutia propusa care foloseste sintagma „Incepand cu data 
adoptarii prezentei legi”, ar fl trebuit redata sub forma unei dispozitii de 

sine-statatoare, marcata cu cifra romana.
Reiteram observatia si pentru solutia propusa pentru art.5, cu 

mentiunea ca textul ar trebui reformulat potrivit prevederilor art.65 

alin.(3) din Legea nr.24/2000, potrivit carora ,Jn vederea abrogdrii, 
dispozitiile normative vizate trebuie determinate expres, mcepdnd cu 
legile si apoi cu celelalte acte normative, prin mentionarea tuturor 
datelor de identificare a acestora”.

Totodata, precizam ca textul de la alin.(3) ar fi trebuit sa se 
raporteze la data intrarii in vigoare a legii, si nu la data adoptarii 
acesteia, deoarece actele juridice produc efecte de la data intrarii in 
vigoare, si nu de la data adoptarii.

6. In concluzie, prezenta propunere legislative nu poate fl 
promovata in forma supusa analizei Consiliului Legislativ, intrucat 
incalca, printre altele, si dispozitiile art.6 alm.(l) teza I, art.8 alin.(4), 
art. 16 alm.(l) si art.65 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicate, 
cu modificerile si completerile ulterioare si, implicit pe cele ale art.l 
alin.(5) din Constitutie.

Bucure§ti
Nr.859/15.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 606/25 nov. 2000O.U.G. nr. 217/2000
OrdonaniS de urgenia privind structura co§ului minim de consum pentru un trai decent In Romania

M. Of. nr. 672/24 oct. 2001L. nr. 554/2001aprobata prin

modificari prin M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 
Aprobarea valorii co§ului minim de consum lunar pentru 
trimestrui IV al anului 2000

H.G. nr. 380/2001 consum lunar pentru trim.IV a! anului 20001

2 aprobata prin M. Of. nr. 672/24 oct. 2001L. nr. 554/2001
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenja a Guvemului 
nr. 217/2000 privind aprobarea co^ului minim de consum lunar

3 modificari prin H.G. nr. 1200/2001
Hotarare privind aprobarea valorii cogului minim de consum 
lunar pentru trimestrele I, II §i III ale anului 2001

M. Of. nr. 787/12 dec. 2001 consum lunar pentru trim.l-JJJ ale anului 
2001

-* modificari prin M. Of. nr. 183/18 mar. 2002
Hotarare privind aprobarea valorii cojuiui minim de consum 
lunar pentru trimestrui IV al anului 2001

H.G. nr. 222/2002 consum lunar pentru trim. JV al anului 2001

5 modificari prin H.G. nr. 622/2002
Hotarare privind aprobarea vaiorii cojuiui minim de consum 
lunar pentru trimestrui I al anului 2002

M. Of. nr. 458/27 iun. 2002 consum lunar pentru trim.l al anului 2002

6 modificari prin M. Of. nr. 779/25 oct. 2002H.G. nr. 1145/2002
HotarSre privind aprobarea valorii co$ului minim de consum 
iunar pentru trimestrui II al anului 2002

consum lunar trim. 11 al anului 2002

7 modificari prin M. Of. nr. 942/23 dec. 2002H.G. nr. 1458/2002
Hotarare privind aprobarea valorii cojului minim de consum 
lunar pentru trimestrui III al anului 2002

consum lunar pen tru trim. Ill al anului 2002

8 modificari prin H.G. nr. 252/2003
Hotarare privind aprobarea valorii co§ului minim de consum 
lunar pentru trimestrui IV al anului 2002

M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 consum lunar pentru trim. IV al anului 2002

9 modificari prin H.G. nr. 928/2003 M. Of. nr. 608/27 aug. 2003
HotarSre privind aprobarea valorii co§ului minim de consum 
lunar pentru trimestrui I al anului 2003

consum lunar pentru trim. 1 al anului 2003

10 modificari prin H.G. nr. 1079/2003 M. Of. nr. 668/22 sep. 2003
Hotarare privind aprobarea valorii co§ului minim de consum 
lunar pentru trimestrui II al anului 2003

consum lunar pentru trim. 11 al anului 2003

11 modificSri prin O.U.G. nr. 11/2004 M. Of. nr. 266/25 mar. 2004
Ordonanta de urgenfa privind stabilirea unor masuri de 
reorganizare tn cadrul administratiei publice centrale

aprobata cu modificari ^i L. nr. 228/2004 
completari prin

abroga art. 2

M. Of. nr. 493/1 iun. 2004
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12 modificari prin L. nr. 174/2020 IM. Of. nr. 741/14 aug. 2020
Lege pentru modificarea ?! completarea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea co§ului 
minim de consum lunar

modified titlul, art. 1 art. 3; 
modified fi mloeiiiefte anexa; 
introduee art. 1 1
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