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EXPUNERE DE MOTIVE:

Principiul 15 al Pilonului european al drepturilor sociale, document al Comisiei 
Europene din data de 16 noiembrie 2017 afirmă că: "Pensionarii au dreptul la o 
pensie proporţională cu cotizaţiile plătite şi care să le asigure un venit adecvat. (...) 
Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viaţă demnă." 
Acest principiu trebuie pus în practică de România, prin planul de acţiune ce trebuie 
aplicat până în anul 2030.

Considerăm că termenii de "viaţă demnă" şi "venit adecvat" se circumscriu 
noţiunii de coş minim de consum pentru un trai decent, care reprezintă pragul 
sărăciei în România, conform indicatorilor precizaţi în anexa 1 a OUG nr. 217/2000 
privind aprobarea coşului minim de consum lunar, cu modificările şi completările 
ulterioare.

In prezent, când se suprapune o criză a energiei şi combustibiiior cu războiul 
ruso-ucrainean şi se anunţă o gravă criză alimentară, decidenţii din ţara noastră 
trebuie să se preocupe ca nici un român să nu moară de foame şi să poată trăi la 
nivel decent peste limita de supravieţuire. în această situaţie singurul barometru 
real pe care îl avem, este coşul minim de consum pentru un trai decent, ce trebuie 
calculat de Institutul National de Statistică, fapt care întîrzie nejustificat de mult din 
culpa autorităţilor.

Ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârşit 
reprezintă STAREA DE URGENTA a zilelor noastre. In Romania, orice tip de politică, 
fie că este de stânga sau de dreapta trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu 
avem români sub pragul de sărăcie ca nivel minim de subzistenţă într-o Românie 
membră a Uniunii Europene.

Avocatul Poporului precizează că trebuie să existe o corelaţie în legătură cu 
pragul de sărăcie în România, în sensul că, statul are obligaţia să ia măsuri ca nici 
un român, fie că este salariat fie că este pensionar să nu trăiască sub pragul de 
sărăcie care este coşul minim de consum pentru un trai decent.

Avocatului Poporului în raportul lansat în data de 26 ianuarie 2022, trage un 
semnal de alarmă şi fundamentează faptul că salariul de baza minim brut pe ţară 
garantat în plată este în prezent de 2.550 lei pentru anul 2022, bani care sunt 
insuficienţi, având în vedere că valoarea coşului minim de consum pentru o 
persoană adultă, singură este de 2.708 lei.
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Potrivit raportului reiese estimarea coşului minim de consum pentru un trai 
decent, pentru luna septembrie 2021, astfel:

(1) pentru o persoană adultă singura: 2.708 iei pe lună,
(2) pentru o familie de doi adulţi fără copii: 4.417 lei pe lună,
(3) pentru o familie de doi adulţi şi un copil: 5.993 lei pe lună,
(4) pentru o familie de doi adulţi şi doi copii: 7.234 lei pe lună.

Avocatul Poporului, în raportul său, face trimitere la una din iniţiativele AUR 
aflate la Camera Deputaţilor.

Astfel, se arată că în dezbatere parlamentara se află propunerea legislativa 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
217/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la valoarea coşului 
minim de consum pentru un trai decent în România.

Prin această propunere legislativă înregistrată la Senat sub nr. L 462/2021 se 
reglementează valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent să se 
stabilească de către Institutul Naţional de Statistică şi să se aprobe prin ordin al 
Institutul National de Statistică (INS), până la data de 1 decembrie a fiecărui an, 
pentru a fi luat în calcul la fundamentarea Legii Bugetului de Stat şi Legii Bugetului 
Asigurărilor Sociale de stat, în anul următor.

în septembrie 2019 creşterea valorii coşului minim de consum pentru un trai 
decent faţă de anul anterior, 2018, a fost de +2,8%, cu 1,9 puncte procentuale mai 
puţin decât anul acesta.

Cea mai mare creştere în structura de cheltuieli a coşului a fost înregistrată 
la capitolul locuinţă. Cheltuielile pentru locuinţă au crescut cu +8.8% în septembrie 
2020 faţă de septembrie 2019.

Prin comparaţie, în 2019 creşterea cheltuielilor legate de locuinţă era de doar 
+2,3% faţă de septembrie 2018.

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de 
doi adulţi şi doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe lună, în 
creştere cu +4,7% faţă de anul trecut.
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în septembrie 2019, valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent 
pentru acelaşi tip de gospodărie era de 6.954 lei pe lună, iar în septembrie 2018 - 
de 6.762 lei.'

Schimbări preconizate

Prezenta propunere legislativă reglementează valoarea coşului minim de 
consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, în sumă de 2818 lei să 
fie pensia minimă garantată în plată, care să fie implementată gradual în următorii 
3 ani.

De asemenea, se instituie obligativitatea calculării coşului minim de consum 
pentru un trai decent până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru a fi luat în 
calcul la elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor. 
Considerăm că pensia minimă trebuie stabilită prin lege şi nu trebuie lăsată la 
discreţia Guvernului care nu este racordat la nevoile românilor şi nu intervine 
pentru ca veniturilor românilor să fie corelate cu pragul de sărăcie care să le 
asigure un trai decent.

Sursa de finanţare pentru asigurarea sumelor necesare pentru aplicarea 
prezentei propuneri legislative constituie impozitarea drastică a părţii 
necontributive a pensiilor speciale precum şi eliminarea finanţării de la bugetul de 
stat a partidelor politice parlamentare.

Guvernul, îndeplinindu-şi obligaţia legală de a transmite punctul său de 
vedere către Parlament, urmează să facă calculele necesare privind sumele ce 
rezultă din impozitarea drastică a părţii necontributive din pensiile speciale, din 
eliminarea finanţării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare, din 
raţionalizarea achiziţiei voluptorii de bunuri şi servicii pentru aparatul bugetar dar şi 
din alte surse identificate în scopul prioritizării obiectivului naţional: "Nici un român 
sub pragul sărăciei care este coşul minim de consum."

Prin propunerea legislativă se preconizează ridicarea nivelului de trai al 
românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârşit care reprezintă STAREA DE 
URGENTA a zilelor noastre.

In România, orice tip de politică, fie că este de stînga sau de dreapta, trebuie 
să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români sub pragul de sărăcie ca nivel 
minim de subzistenţă într-o Românie membră a Uniunii Europene.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborată propunerea legislativă care modifică 
Legea nr. 127 din 2019 privind sistemul public de pensii cu privire la stabilirea 
pensiei minime, în mod gradual, la valoarea coşului minim de consum pentru un 
trai decent calculat conform anexei 1 din OUG nr. 217/2000 privind aprobarea 
coşului minim de consum lunar cu modificările şi completările ulterioare, pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să o aprobaţi.

PENTRU INIŢIATORI:

1. DEPUTAT: GEORGE - NICOLAE SIMION

2. SENATOR: CLAUDIU RICHARD TÂRZIU

3. DEPUTAT: DOREL - GHEORGHE ACATRINEI

4. DEPUTAT: LUCIAN - FLORIN PUSCASU

5. SENATOR: MIRCEA DANEASA
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