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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 
Adresată:  Domnului Tudorel ANDREI, președinte al Institutului Național 

de Statistică 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 27/07/2020 
Obiectul întrebării: Dinamica valorii coșului de consum al populației 
corespunzător minimumului de trai decent și de subzistență din România în 
ultimele 120 de luni. 
 
 
Stimate domnule președinte, 
 

 
Minimumul de trai este un concept de natură economică  şi socială, cu un 
grad de complexitate  şi relativitate ridicat  şi care stã la baza măsurării 
sărăciei. Complexitatea sa vine din mulțimea elementelor materiale, 
culturale, educaționale, de sănătate etc. ce intră  în componența sa, iar 
relativitatea, din interacțiunea şi schimbările la care sunt supuse aceste 
elemente, care ne arată  nevoile de consum ale ființei umane şi 
persoanelor aflate în întreținerea ei (familia, gospodăria), precum  şi 
interdependența creată  între aceste nevoi  şi cadrul economic  şi social în 
care se manifestã. 
 
În legătură cu acestea, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
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1. Ce metode de calculare utilizează Institutul Național de Statistică 
(INS) pentru calcularea coșului minim de consum? 

2. Care este în prezent structura coșului minim de consum (bunăoară: 
alimentație, îmbrăcăminte, transport, dotarea și întreținerea locuinței 
și gospodăriei, utilități, sănătate, educație, cultură, recreere și 
agrement, igienă și curățenie, fond de economii etc.)? 

3. Cum se prezintă în dinamică, pe durata ultimelor 120 de luni (10 ani), 
valoarea coșului minim de consum din România pentru 1 persoană 
adultă singură, pentru 1 familie formată din 2 persoane adulte fără 
copii, pentru 1 familie formată din 2 persoane adulte și 1 copil, pentru 
1 familie formată din 2 persoane adulte și 2 copii, pentru 1 familie 
formată din 2 persoane adulte și 3 copii și pentru familii formate din 
mai multe persoane? 
 

   
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




