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                                                  A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea art. 164 din       

Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară 

garantat în plată la valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent 
 

 

              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 

cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 164 din Legea 

53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat 

în plată la valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent, transmisă cu 

adresa nr. Pl-x 293 din 23 mai 2022, înregistrată sub  nr. 4c-1/250 din 23 mai 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă privind modificarea şi completarea art. 164 din Legea 53/2003 - Codul 

Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 

valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent,  în şedinţa din 18 mai 2022. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată 

şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 7 iunie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 164 din 

Legea nr. 53 pe 2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, urmărindu-se reglementarea cuantumului salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată lunar, corespunzător programului normal de lucru, la valoarea 

coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană singură.                         
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De asemenea, se propune ca 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 Institutului Naţional de Statistică, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, 

pentru a fi luat în calcul la fundamentarea legii bugetului de stat şi a legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat, în anul următor. Astfel, se urmărește ca valoarea coşului 

minim de consum pentru un trai decent, respectiv 3.000 lei, pentru o persoană adultă, 

să devină salariul minim brut pe ţară 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive și avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa nr. 309 din 

25 martie 2022, punctele de vedere transmise din partea Consiliului Economic și 

Social, prin adresa nr. 1379 din data de 8 martie 2022, precum și punctul de vedere al 

Guvernului, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.   

În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că inițiativa legislativă nu respectă 

prevederile art. 6 alin. (1) Teza I din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, deoarece nu instituie reguli necesare, suficiente și posibile 

care să conducă la o mai mare stabilitate și eficiență legislativă, iar soluțiile propuse 

nu sunt corelate cu ansamblul reglementărilor interne. De asemenea, sunt incidente 

prevederile art. 15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei 

fișe financiare, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 21 din                                  

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi         

(o abținere), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea art. 164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea 

salariului minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea coşului minim de consum 

pentru un trai decent. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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