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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.î9/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

(1481/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L481/2021 
din data de 01.11.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupro Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 iniţiată 
de: Antal Istvân-Lorânt - senator UDMR; Bica Dănuţ - senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator 
PNL; Cristescu lonel-Dănuţ - senator PSD; Csâszâr Kâroly Zsolt - senator UDMR; Deneş loan - 
senator PSD; Fejer Lăszlo-Odon - senator UDMR; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela - senator 
PSD; Lâszlo Attila - senator UDMR; Matei Constantin-Bogdan - senator PSD; Novâk Csaba- 
Zoltân - senator UDMR; Turos Lârând - senator UDMR; Veştea Mihail - senator PNL; Benedek 
Zacharie - deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Nagy Szabolcs - deputat UDMR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează următoarele: completarea 
componenţei Consiliului de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului 
cu un reprezentant al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, eliminarea numirii în
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componenţa acestui consiliu a preşedintelui Academiei Române prin decizie a prim- 
ministrului, simplificarea procedurii de numire a celorlalţi membri ai acestui consiliu, 
menţionarea explicită a sferei persoanelor care pot face parte din personalul de recensământ 
din teritoriu, precum şi modificarea anexei nr.3 la actul de bază, ca urmare a recomandărilor 
formulate de diverse instituţii. ’ ” ’

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz
favorabil.

în şedinţa din 2 noiembrie 2021, desfăşurată Online şi la sediul Senatului, membrii 
Comisiei pentru administraţie publică au analizat propunerea legislativă şi au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport de admitere cu amedamente 
admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(7] pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 
primă Cameră sesizată.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare. Plenului 
Senatului, raportul de admitere şi propunerea legislativă.

Preşedinte, Secretar,

Senator CSĂSZĂR/Rârollv Zsolt _ Senator POPA Măricel

întocmit: Consilier Irina Duţă
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Comisia pentru Administraţie Publică ANEXA
la raport nr.XXX/260/02.11. 2021

Amendamente admise la
Propunere legislativă pentru modifîcarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
(L481/2021)

AmendamenteTextOUG 19/2020 MotivareNr. crt. Text propunere 
legislativă
articolul 

alineatul (1], după 
litera 0) se introduce o 
nouă literă, litera p) cu 
următorul cuprins:
"p) un reprezentant al 
Departamentului 
pentru Românii de 
Pretutindeni/'

articolul 
alineatul (1), litera p) 
va fi redată sub forma
lit. p).

în conformitate cu
cerinţele Consiliului *
Legislativ.

1. 14La 14 LaArt. 14. ■ (1] Consiliul are
următoarea componenţă;
a) preşedintele Academiei Române;
b) un reprezentant al Administraţiei 
Prezidenţiale;
c) câte un reprezentant al grupurilor 

parlamentare din Camera 

Deputaţilor;
d) un reprezentant al grupurilor 

parlamentare ale minorităţilor 

naţionale din Parlamentul României;
e) un reprezentant al Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României;
f) un reprezentant ai Confederaţiei 
Naţionale a Patronatului Român;
g) un reprezentant al Academiei
Române;________________________



h) trei reprezentanţi ai organizaţiilor 

nonguvernamentale din domeniul 
dezvoltării economice şi sociaie;
i) un reprezentant al Societăţii
Române de Televiziune, denumită în 

continuare S.R.T.;
j) un reprezentant al Societăţii
Române de Radiodifuziune, denumită 

în continuare S.R.R.;
k) doi reprezentanţi ai presei scrise 

din domeniul economico- social, 
financiar;
l) un reprezentant al mediului
universitar cu profil economic şi 
socioiogic;
m) doi reprezentanţi ai institutelor de 

cercetare cu profil economic, social şi 
sociologie.
n) un reprezentant al Institutului 
pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale;

reprezentant 
Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice

î

f

o] alun

în conformitate cu 
cerinţele Consiliului 
Legislativ.

Titlul Anexei nr. 3 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:
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AnexaOrdonanţa de Urgenţă 

Guvernuluia
(Anexa nr.3 la 

Ordonanţa de Urgenţă 

Guvernului

nr.19/2020)

a
nr.19/2020]

LISTA
variabilelor de 

recensământ al 
populaţiei şi 

locuinţelor 2021

LISTA
variabilelor de recensământ al 
populaţiei şi locuinţelor 2021

Articolul II se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:
Alt. Il.-Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2020 privind 
organizarea 
desfăşurarea 
recensământului 
populaţie şi locuinţelor 
din România în anul 
2021, publicată în 
Monitorul Oficial al 
Românieie, Partea I, 
nr.l06 
februarie 
aprobată cu modificări

în conformitate cu 
cerinţele Consiliului 
Legislativ.

Alt. Il.-Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2020 privind 
organizarea 
desfăşurarea 
recensământului 
populaţie şi locuinţelor 
din România în anul 
2021, publicată în 
Monitorul Oficial al

3.

şi

Şi

Românieie, Partea I, 
nr.l06 din 12 
februarie 2020,
aprobată cu modificări 
şi completări prin 
Legea nr.178/2021, cu
modificările

din 12
2020,

si



completările 
ulterioare, precum şi 
cu modificările şi 
completările aduse 
prin prezenta lege, se 

republica 
Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, 
dându-se textelor o 
nouă numerotare.

şi completări prin 
Legea nr.178/2021,
precum şi cu cele 
aduse prin prezenta 
lege.

Ainva

Articolul 14 alin.l 
lit.f) se modifică şi va 
avea 
cuprins:

în conformitate cu 
cerinţele Consiliului 
Economic şi Social.

4. Art. 14. - (1) Consiliul are
următoarea componenţă:
a) preşedintele Academiei Române;
b) un reprezentant al Administraţiei 
Prezidenţiale;
c) câte un reprezentant al grupurilor 

parlamentare din Camera 

Deputaţilor;
d) un reprezentant al grupurilor 

parlamentare ale minorităţilor 

naţionale din Parlamentul României;
e) un reprezentant al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României;
f) un reprezentant al Confederaţiei 
Naţionale a Patronatului Român

următorul

(f) Cel puţin un
reprezentant al
confederaţiilor 
patronale
reprezentative la
nivel naţional şi cel 
puţin 
reprezentant al
confederaţiilor 
sindicale
reprezentative la
nivel naţional.
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