
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 
privind organizarea si desfasurarea recensamantului pqpulatiei si locuintelor din

Romania m anul 2021

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.L - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamantului populatiei §i locuintelor din Romania in anul 2021, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 178/2020, cu modificarile si 
completmle ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera o) se introduce”olioua litera, litera p) 

cu urmatorul cuprins:
”p) un reprezentant al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni;”



2. La articolul 14 alineatul (3), partea introductiva si litera a) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
”(3) Membrii Consiliului prevazuti la alin. (1) lit. b) - p) sunt propu§i, la 

solicitarea I.N.S., de respectivele organisme §i institu^ii, din cadrul structurilor 

de conducere ale acestora, §i sunt numi^i astfel:
a) membrii Consiliului prevazuti la alin. (1) lit. c) - p) sunt numi^i prin ordin 

al presedintelui Institutului National de Statistic^, care se publica m 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

3. La articolul 14 alineatul (3), litera c) se abroga.

4. La articolul 48, alineatele (3 ) si (3^) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

” (3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) art. 94 alin. (1) §i alin. 
(2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparence! in exercitarea demnitaCilor publice, a func^iilor publice ^i in 

mediul de afaceri, prevenirea §i sancCionarea corup|iei, cu modificarile §i 
completMe ulterioare, persoanele care ocupa func^ii publice, inclusiv 

persoanele care intra in componenta comisiilor de recensamant judeCene, a 

municipiului Bucure§ti, municipale, ora^ene^ti, ale sectoarelor municipiului 
Bucure§ti §i comunale, cu excepCia funcCionarilor public! cu statut special - 
poliCi§ti, pot face parte din personalul de recensamant din teritoriu prevazut la 

art. 16 alin. (4), fara ca in acest fel sa se afle in situajie de incompatibilitate §i 
conflict de interese.

(3‘) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de interese al 
incompatibilitaCilor privind personalul contractual, astfel dupa cum acesta 

rezulta din dispoziCiile art. 551 alin. (3) coroborat cu art. 445 din Ordonanja de 

urgenCa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, personalul contractual din cadrul autoritaCilor §i 
instituCiilor publice, inclusiv persoanele care intra in componenta comisiilor de 

recensamant jude^ene, a municipiului Bucure^ti, municipale, ora^ene^ti, ale 

sectoarelor municipiului Bucure§ti §i comunale, poate face parte din personalul 
de recensamant din teritoriu prevazut la art. 16 alin. (4), fara ca in acest fel sa 
se afle in situa^ie de incompatibilitate §i conflict de interese.”

5. Anexa nr. 3 - LISTA variabilelor de recensamant al populapei §i locuin^elor 

2021 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021,



publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 178/2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta 

lege, se va republica m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o 
noua numerotare.

ANEXA
(Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020)

LISTA
variabilelor de recensamant al populafiei locuinfelor 2021

1. Variabile la nivel de cladire:
- rezultatul recenzarii
- codul statistic de adresa - CSA
- tipul cladirii
- anul construirii cladirii
- numarul de etaje ale cladirii
- materialul de construcfie al perejilor exteriori ai cladirii
- coordonatele GPS

2. Variabile la nivel de locuinfa:
- rezultatul recenzarii
- titlul sub care gospodaria ocupa locuinja
- numarul gospodariilor din locuin^a
- numarul persoanelor din locuin^a
- tipul locuinlei
- statutul locuin^ei
- situafia ocuparii locuinlei
- pozifia locuinfei in cladire
- forma de proprietate
- numarul camerelor de locuit §i suprafafa locuibila
- existen|a bucatariei
- existen^a baii
- existen|a closetului cu apa
- sistemul de alimentare cu apa rece §i calda; instalatie de alimentare cu apa calda
- existen^a ihstalaliei de canalizare
- existenta instalaliei electrice, a unui sistem de energie regenerabila
- dotarea cu instalatie de aer condiponat
- combustibilul folosit pentru gatit
- modul de incMzire a locuintei, tipul de echipament §i combustibilul folosit



- termoizolare si reabilitare termica

3. Variabile la nivel de spa^iu colectiv de locuit:
- tipul spajiului colectiv de locuit
- amplasarea spa^iului colectiv de locuit
- numarul de clMiri ale spa^iului colectiv de locuit
- forma de proprietate a spa^iului colectiv de locuit
- numarul mcaperilor din spa^iul colectiv de locuit
- capacitatea in numar de locuri
- numar de persoane inregistrate
- numar de persoane prezente
- numar de persoane temporar absente
- numar de persoane temporar prezente

4. Variabile la nivel de gospodarie:
- rezultatul recenzarii
- numarul persoanelor din gospodarie
- componen^a gospodariei
- persoana desemnata drept cap al gospodariei
- gradul de rudenie al fiecarui membru al gospodariei fa^a de capul gospodariei
- codul so^ului, so^iei, mamei, tatMui fiecarei persoane care este membru al 

gospodariei

5. Variabile la nivel de persoana:
- rezultatul recenzarii
- numarul de ordine al persoanei
-CNP
- caracteristici demografice: sex, data na^terii, starea civila legala, anul casatoriei, 

numarul copiilor nascu^i vii - doar pentru persoanele de sex feminin starea civila de 
fapt, anul constituirii uniunii consensuale

- situapa persoanei la momentul de referinja al recensamantului
- informapi privind migrapa interna §i intemaponala a persoanei: situapa persoanei 

la recensamant, localitatea unde locuie§te persoana in prezent, pentru cate luni a 
plecat persoana din localitatea de recenzare, motivul absen^ei din localitatea de 
recenzare, locul na§terii, domiciliul, re§edin^a anterioara, data stabilirii ultimei 
re§edin^e in Romania, data stabilirii m localitatea de recenzare, motivul stabilirii in 
localitatea de recenzare, ceta^enia

- caracteristici etno-culturale: carei etnii ii apar^ine persoana, care este limba 
materna a persoanei, carei religii ii aparjine persoana

- caracteristici educaponale: cel mai inalt nivel de educape absolvit, perioada, 
localitatea si institupa de inva^amant tertiar absolvita, tipul de liceu absolvit, cel mai 
inalt nivel de educape urmat la momentul de referinta al recensamantului



- caracteristici economice, doar pentru persoanele de 15 ani §i peste ocupate sau 
care au mai lucrat vreodata: caracteristicile activitatii entente, timpul de lucru, 
activitatea economica, ocupa^ia, statutul profesional, localizarea geografica a locului 
de munca

Aceosta lege a fost adoptota de ParlamentuI Romoniei, cu respectarea prevederilor art 75 

ale art 76 alin. (2) din Constitupa Romaniei, republicata.
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