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„Consiliul Economic Social este organ consultativ al Parlamentului ?i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare §i functionare.” (Art. 141 din Constitufia Romaniei revizuita)

Biroul permanent al Senatului S'raul permanent al
L.Mi425.Bp

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul

2021 (0425/22.09.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare si fiinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvemului nr.19/2020 privind organizarea §i desfasurarea recensamantului populatiei si 

locuintelor din Romania in anul 2021 (6425/22.09.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in §edinta 

din data de 12.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea

observatie:

• se impune ca, in cuprinsul art. 14 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr.19/2020 privind organizarea §i desfasurarea recensamantului populatiei §i locuintelor din 

Romania in anul 2021, cu modificarile §i completarile ulterioare, sintagma ”un reprezentant al 

Confederatiei Nationale a Patronatului Roman ’’ sa fie inlocuita cu ”cel putin un reprezentant al
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confederatiilor patronale reprezentative la nivel national si cel putin un reprezentant al 

confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national”, in vederea asigurarii imui echilibm 

necesar in cadrul Consiliului de comunicare si transparenta pentru runda 2021 a recensamantului si 

in acord cu principiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile §i 

completarile ulterioare.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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