
1 
 

Expunere de motive 

 LEGEA 

privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul 

SARS-CoV-2 

 

În contextul extinderii pandemiei de SARS-COV2 pe teritoriul României, contractele 

de muncă ale multor romani au fost suspendate sau închise si tendința masivă de creștere a 

acestui fenomen ilustrează efectele negative asupra economiei naționale. 

Perioada actuală caracterizată de pierderea temporară sau definitivă a locurilor de 

muncă, incertitudinea privind veniturile și de acutizarea crizei economice reprezintă un factor 

generator de tensiuni sociale, favorizând creșterea inegalităților, a fenomenelor de migrație în 

masă și implicit a criminalității. Altercații ce au escaladat în violențe fizice cu forțele de ordine, 

manifestate pe fondul creșterii tensiunilor sociale,  au fost prezente în ultimele zile, acest tip de 

fenomen putând fi repetat frecvent. 

Asistăm la o situație în care  o mare parte din români se află imposibilitatea de a plăti 

ratele la bancă, utilitățile și chiar mâncarea, rezolvarea acestui tip de problemă putând fi 

realizată printr-o puternică intervenție guvernamentală în sensul asigurării unui venit minim 

garantat pentru fiecare cetățean afectat de pandemie.  

Marea parte a celor aflați în șomaj tehnic sau care au pierdut locul de muncă nu dețin 

economii sau rezerve financiare, timpul pe care aceștia ar putea să îl petreacă fără să încaseze 

venituri care să le asigure bunurile de bază, fiind redus. În plus, aceștia nu vor mai primi 

ajutorul rudelor care lucrau în străinătate, efect al pierderii locului de muncă și întoarcerii 

acestora în țară.  

Bătrânii, categorie declarată de risc, înregistrează  în general venituri care nu le pot 

susține traiului zilnic, adesea aceștia primind sprijin financiar de la copii sau rude, sprijin care 

nu ar mai putea fi acordat, dată fiind reducerea veniturilor. În plus, creșterea prețurilor pentru 

produse alimentare și medicamente va reprezenta un factor negativ pentru economia fiecărui 

pensionar. 

Venitul minim garantat este un element ce nu poate fi exceptat în pachetele de politici 

fiscale pe care guvernele le introduc, existența veniturilor ducând la consum și implicit la 

atenuarea efectelor negative la crizei.  

Măsurile adoptate pentru contracararea crizei economice din anul 2009 au generat o 

importantă creștere a inegalității în societate, cei cu venituri reduse nefiind protejați, reducerile 

salariale sau creșterea TVA fiind aplicate tuturor românilor, indiferent de veniturile acestora. 

Astfel, cei cu venituri reduse au resimțit puternic efectele crizei perioada de rezolvare a acestor 

inechități fiind de ani de zile. 

Prin asigurarea unui venit minim garantat se asigură eliminarea inegalităților, costul 

pentru acesta fiind mult mai redus față de costul fenomenelor sociale apărute pe timpul unei 
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crize precum: creșterea sărăciei extreme, a criminalității, activarea unor grupări extremiste,  sau 

accentuarea segregării sociale. 

Conceptul de venit minim garantat este văzut în prezent ca soluție de atenuare a 

efectelor crizei la nivelul Spaniei, fiind de-a lungul timpului testat la nivel internațional în state 

precum: SUA, Brazilia, Germania, Finlanda, Olanda, China, Iran sau Kenia.  

Conform celui mai recent studiu1 realizat de Fundația Friedrich Ebert în anul 2019, 

pentru o persoană cheltuielile lunare de bază precum, cele pentru alimentație, locuință, produse 

de uz casnic și igienă personală, îngrijirea sănătății și asigurarea educației ajung la un nivel 

minim de 1500 de lei.  

Luând în considerare nevoile de bază ale persoanelor, evidențiate de studiul anterior 

menționat și coroborând cu valoarea netă a salariului minim pe economie, considerăm imperios 

necesară asigurarea unui venit minim garantat de 1500 lei, tuturor persoanelor afectate de 

efectele negative, atât pe perioada stării de urgență decretată ca urmare a pandemiei provocate 

de coronavirusul SARS-CoV-2, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia. 

În acest sens, guvernul prin agențiile de plăți și inspecție socială din fiecare județ va 

asigura pentru o perioadă limitată un venit minim garantat de 1500 lei persoanelor care nu mai 

înregistrează venituri, sau vor completa venitul persoanelor aflate sub acest prag, inclusiv ale 

pensionarilor. 

Accesul la venitul minim garantat se va realiza în baza unei cereri adresată de solicitant, 

precum și a documentelor justificative privind venitul afectat de efectele prezentei crize. 

Aplicarea măsurii se va realiza rapid și eficient, informațiile privind veniturile 

cetățenilor în funcție de categoria acestora fiind deja gestionate de stat prin instituții sau 

programe dedicate (ANAF, REVISAL, baza de dat a Casei de Pensii a Agențiilor pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, etc.) 

Protecția persoanelor aflate în situații delicate trebuie să reprezinte o prioritate în 

contextul aplicării unor măsuri de contracarare a unei crize economice, prezentul  proiect de 

lege urmărind instituirea unor astfel de norme suport pentru cei nevoiași și pentru evitarea 

creșterii inegalităților sociale. 

 

                                                      
1 http://www.fes.ro/media/2019_news/comunicat_cos_lunar_trai_decent.pdf 

http://www.fes.ro/media/2019_news/comunicat_cos_lunar_trai_decent.pdf

