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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Bucureşti, 5 mai 2020 

     Nr. 4c-7/120 
PL x. 110/2020 

 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 

trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație p ublică și amenajarea 

teritoriului  cu adresa nr. PLx. 110 din 24 martie 2020. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

Bucureşti, 5 mai 2020 
     Nr. 4c-7/120 

PL x. 110/2020 
   

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizat ă spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, trimis cu adresa nr. PLx. 110 din 24 martie 

2020, înregistrat cu nr.4c-7/120 din 26 martie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 

martie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului nr. 102 din 10 

februarie 2020. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021. Prezentul act 

normativ este necesar pentru a putea desfăşura activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare 

a recensământului populaţiei şi locuinţelor, astfel încât recenzarea populaţiei să poată avea loc în 

anul 2021, an prevăzut ca obligatoriu pentru desfăşurarea acestui recensământ în statele membre 

ale UE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 

2017, de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind 



 3 

recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr.763/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului. Acţiunile de pregătire şi organizare a recensământului, 

acţiuni premergătoare recenzării care trebuie să se realizeze în anul 2021, se întind pe o perioadă 

de 2 ani. Următoarele elemente ale recensămintelor din runda precedentă (2010-2011) se vor 

menţine şi în runda 2021: definiţiile, tematicile de acoperit prin recensământ, prezentate în Anexa 

regulamentului, tipurile de surse de date ce pot fi utilizate, termenele de transmisie, procedura de 

revizuire a datelor, criteriile de calitate şi aspectele legate de raportarea calităţii datelor. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Tudorel Andrei - președinte, Institutul 

Național de Statistică. 

In conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a examinat proiectul de lege și documentele aferente în ședința online din 5 mai 

2020. 

Membrii Comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea  

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 

în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

  PREŞEDINTE,                SECRETAR,      

   Angelica FĂDOR    Simona BUCURA-OPRESCU 
 

 
 
 
Intocmit: 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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