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Întrebare 

Adresată: Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 

Domnului Ministru Marius-Constantin Budăi 

 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin  

Obiectul întrebării: Elaborarea și calcularea coșului minim de consum  

 

Stimate Domnule Ministru,  

  

Recent am înaintat o întrebare către Institutul Național de Statistică cu privire la 

stabilirea, respectiv aprobarea valorii coșului minim de consum, după cum prevede art. 11 din 

Legea 174/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.217/2000.  

În răspunsul oferit, Institutul Național de Statistică mi-a atras atenția că obligația de a 

stabili coșul minim de consum a fost introdusă fără metodologie și de asemenea, nu e transpusă  

în Legea nr. 226/2009 organizării și funcționării statisticii oficiale în România, ori în Hotărârea 

de Guvern nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică.  

Deopotrivă, instituția mi-a transmis că în anul 2021 a trimis o solicitare către Ministerul 

Muncii pentru modificarea OUG nr.217/2000, în care se propune elaborarea și monitorizarea 

coșului minim de consum de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții, fiind în măsură să 

stabilească și categoriile de gospodării pentru care se aplică, iar Institutul Național de Statistică 

să intervină doar în calcularea finală a acestuia.  

 

Având în vedere cele de mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
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1. În perioada următoare, prevedeți emiterea normelor metodologice pentru a defini modul de 

elaborare, respectiv calculare a coșului minim de consum? 

2. Aveți în vedere modificarea Hotărârii nr.957/2005 privind organizarea și funcționarea 

Institutului Național de Statistică pentru ca obligația de a stabili coșul minim de consum să 

revină exclusiv Institutului Național de Statistică?  

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele 

radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 




















