
Expunere de motive

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea 

recensamantului populafiei locuinfelor din Romania m anul 2021, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, si aprobata de catre Parlamentul 

Romaniei cu modificari §i completari prin Legea nr.l78 din 18 august 2020, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 755 din 19 august 2020, stabileste cadrul 

normativ pentru desfasurarea activitafilor de pregatire §1 organizare a recensamantului 

populatiei locuintelor, astfel incat recenzarea populatiei sa poata avea loc pentru runda 2021, 

anul 2021 fiind anul stabilit de Comisia Europeans ca fiind anul in care sa cada momentul de 

referinta al acestei runde de recensaminle in statele membre ale UE in conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 20171712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a 

anului de referinta si a programului de date statistice si de metadate privind recensamantul 

populatiei s* al locuinfelor prevazut de Regulamentul (CE) nr. 76312008 al Parlamentului 

European §i al Consiliului, publicat in JOL 105 din 21.04.2017.

Prin prezentul proiect de lege se propune adoptarea unei serii de modificari, printre

care:

-Completarea componentei Consiliului de comunicare si transparen^a pentru runda

un reprezentant al Departamentului pentru Romanii de 

Pretutindeni. Aceasta completare este determinata de solicitarea formulata in acest sens de 

catre institutia mai sus menlionata;

-Se propune ca presedintele Academiei Romane sa figureze in continuare in 

componenta Consiliului de comunicare si transparenta - al carui presedinte si este - dar este 

eliminata numirea acestuia, intrucat el este deja indicat la art. 14 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 

19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

-De asemenea, este simplificata procedura de numire a celorlalti membri ai Consiliului 

de comunicare si transparenta, fiind inlocuita numirea acestora prin decizie a prim- 

ministrului, cu numirea prin ordin al presedintelui INS, care se publica in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I. Aceasta modificare este motivata de imposibilitatea intrunirii Consiliului 

de comunicare si transparenta din cauza actualei proceduri dificile de numire;

2021 a recensamantului, cu



-Se propune completarea art. 48 alin. (3) si (3*), in sensul mentionarii explicit sfera 

persoanelor care pot face parte din personalul de recensamant din teritoriu cu sintagma: 

’’inclusiv persoanele care intra m componen^a comisiilor de recensamant judetene, a 

municipiului Bucure§ti, municipale, ora§ene§ti, ale sectoarelor municipiului Bucure§ti §i 

comunale”. Precizarea introdusa are rolul de a preintampina eventualele sincope in realizarea 

RPL2021, cercetare statistics complexa, de interes national, avand in vedere §i o serie de 

probleme similare intampinate cu ocazia Recensamantului General Agricol.

-de asemenea, ca urmare a observatiilor formulate de catre o serie de institutii, Anexa 

nr. 3 privind lista variabilelor de recensamant al popula^iei §i locuin^elor 2021 se modifies si 

se inlocuieste.

Fats de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgentS a Guvemului nr. 19/2020 privind organizarea §i 

desfSsurarea recensSmantului populapei ^i locuin^elor din Romania in anul 2021, pe care o 

supunem spre adoptare, in procedurS de urgenla, Parlamentului.

Initiator,

Cs^zar Karoly Zsolt 
Senator UDMR /
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Tabel cu semnatarii proiectului de lege
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea si desfasurarea recensamantului populadei i^i locuin|elor din
Romania in anul 2021

Nr.crt. Nume, Prenume, Grup parlamentar Semnatura
1. Csaszar Karoly Zsolt, senator UDMR
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