
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Ordonanfei de urgen^a a 

Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea §i desfa§urarea 

recensamantului populafiei §i locuintelor din Romania in anul 2021

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind 

organizarea §i desfa§urarea recensamantului popula^iei §i locuintelor din 

Romania in anul 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 178/2020, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„(f) cel putin un reprezentant al confederatiilor patronale 

reprezentative la nivel national si cel putin un reprezentant al 
confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national;”

2. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera o) se introduce o 

noua litera, lit. p), cu urmatorul cuprins:
„p) un reprezentant al Departamentului pentru Romanii de

Pretutindeni.”
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3. La articolul 14, partea introductiva a alineatului (3) §i 
litera a) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Membrii Consiliului prevazu^i la alin. (1) lit. b)-p) sunt 

propu§i, la solicitarea LN.S., de respectivele organisme §i institutii, din 

cadrul stmcturilor de conducere ale acestora, §i sunt numiti astfel:
a) membrii Consiliului prevazuti la alin. (1) lit. c)-p) sunt 

numiti prin ordin al pre§edintelui Institutului National de Statistica, care 

se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;”

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

5. La articolul 48, alineatele (3) §i (3^) se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) §i art. 94 

alin. (1) §i alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 

pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a 

functiilor publice §i in mediul de afaceri, prevenirea §i sancfionarea 

coruptiei, cu modificarile §i completarile ulterioare, persoanele care 

ocupa flmctii publice, inclusiv persoanele care intra in componenfa 

comisiilor de recensamant judetene, a municipiului Bucure§ti, 
municipale, ora§ene§ti, ale sectoarelor municipiului Bucure§ti §i 
comunale, cu exceptia functionarilor publici cu statut special-politi§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 situatie de 

incompatibilitate §i conflict de interese.
(3’) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de 

interese §i al incompatibilitatilor privind personalul contractual, astfel 

dupa cum acesta rezulta din dispozitiile art. 551 alin. (3) coroborat cu 

art. 445 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind 

Codul administrate, cu modificMle §i completarile ulterioare, 
personalul contractual din cadrul autoritatilor §i institutiilor publice, 
inclusiv persoanele care intra in componen^a comisiilor de recensamant 

judetene, 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 situafie de incompatibilitate §i conflict de 

interese.”
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6. Anexa nr. 3 se modifica §i se inlocuie^te cu anexa la
prezenta lege.

Art. II. - Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea §i desfa§urarea recensamantului populaliei §i 
locuintelor din Romania in anul 2021, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobata cu 

modificari §i completari prin Legea nr. 178/2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum §i cu cele aduse prin prezenta lege, se va 

republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o 

noua numerotare.
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■ ANEXA
(Anexa nr.3 la OUG nr. 19/2020)

LISTA
variabilelor de recensamant al populatiei §i locuin^elor 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 construclie al pere^ilor exterior! ai cladirii 
coordonatele GPS 

Variabile la nivel de locuinla: 
rezultatul recenzarii
titlul sub care gospodaria ocupa locuin^a 
numarul gospodariilor din locuin^a 
numarul persoanelor din locuin^a 
tipul locuintei 
statutul locuin^ei 
situatia ocuparii locuin^ei 
pozi^ia locuintei in cladire 
forma de proprietate
numarul camerelor de locuit §i suprafa^a locuibila
existen^a bucatariei
existenja bail
existenfa closetului cu apa
sistemul de alimentare cu apa rece §i calda; instalatie de alimentare cu apa calda 
existen^a instalaliei de canalizare
existen|a instalaliei electrice, a unui sistem de energie regenerabila 
dotarea cu instalatie de aer conditional 
combustibilul folosit pentru gatit
modul de incalzire a locuintei, tipul de echipament §i combustibilul folosit 
termoizolare §i reabilitare termica 

Variabile la nivel de spatiu colectiv de locuit: 
tipul spatiului colectiv de locuit 
amplasarea spatiului colectiv de locuit 
numarul de cladiri ale spatiului colectiv de locuit 
forma de proprietate a spatiului colectiv de locuit 
numarul incaperilor din spatiul colectiv de locuit 
capacitatea in numar de locuri 
numar de persoane inregistrate 
numar de persoane prezente 
numar de persoane temporar absente

2.

3.
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numar de persoane temporar prezente 
Variabile la nivel de gospodarie: 

rezultatul recenzarii 
numarul persoanelor din gospodarie 
componenfa 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, tatalui fiecarei persoane care este membru al gospodariei 

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

situa^ia persoanei la momentul de referinla al recensamantului
informa^ii privind mi gratia interna §i intemalionala a persoanei: situa^ia persoanei la 

recensamant, localitatea unde locuie§te persoana in prezent, pentru cate luni a plecat persoana 
din localitatea de recenzare, motivul absenlei din localitatea de recenzare, locul na§terii, 
domiciliul, re^edinja anterioara, data stabilirii ultimei re§edinle in Romania, data stabilirii in 
localitatea de recenzare, motivul stabilirii in localitatea de recenzare, cetalenia

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

caracteristici educa^ionale: cel mai inalt nivel de educa^ie absolvit, perioada, 
localitatea §i institu^ia de inva^amant ter^iar absolvita, tipul de liceu absolvit, cel mai inalt nivel 
de educa^ie 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 activita|ii curente, timpul de lucru, activitatea economica, 
ocupa^ia, statutul profesional, localizarea geografica a locului de munca.

4.

5.
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, repuhlicatd.
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