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referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii privind organizării şi funcţionării 

statisticii ofîciale în România nr. 226/2009

Analizând propunerea legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii 

oficiale în România nr. 226/2009 (b346/30.05.2022), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/2816/07.06.2022 

şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D669/08.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi arL 33 

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
I. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii 

oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare.
Conform Expunerii de motive, propunerea legislativă are ca scop 

introducerea, ca regulă generală, a colectării datelor de către Institutul 

National de Statistică, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia si 
ceilalţi producători de statistici oficiale, direct de la autorităţile şi 
instituţiile publice care deja au colectat astfel de date necesare INS.



Prin conţinutul său normativ, proiectul face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Cu privire la soluţiile legislative propuse, formulăm 

următoarele observaţii şi propuneri:
Referitor la norma propusă la pct. 2 al art. I pentru art. 25 

alin. (5), semnalăm că aceasta nu se încadrează tematic în cuprinsul 

art. 25, al cărui obiect de reglementare îl reprezintă obligaţiile 

furnizorilor de date.
De aceea, ţinând seama de conţinutul art. 26, este de analizat 

dacă textul preconizat pentru art. 25 alin. (5) nu s-ar încadra din punct 

de vedere organic în cuprinsul art. 26, ca alin. (2) al acestuia.
Cu referire la norma propusă la pct. 2 al art. I pentru art. 26 

alin. (2), semnalăm că aceasta are un conţinut similar celui al art. 28 

alin. (6), potrivit căruia INS şi ceilalţi producători de statistici oficiale 

încheie convenţii cu deţinătorul sursei, în conformitate cu prevederile 

legale. în vederea evitării paralelismului legislativ, recomandăm 

eliminarea normei, ca fiind superfluă.
Totodată, relevăm că, prin utilizarea expresiilor „cu instituţiile şi 

autorităţile publice relevante”, respectiv „administratori ai registrelor 

de bază pentru a colecta date”, se imprimă textului un caracter 

imprevizibil şi impredictibil. De asemenea, pentru rigoare în 

reglementare, menţionăm că textul nu precizează nici care este scopul 

încheierii respectivelor protocoale.
Prin urmare, în cazul însuşirii observaţiilor şi propunerilor de 

mai sus, partea dispozitivă a pct. 1 ar trebui să vizeze introducerea 

unui nou alineat, alin. (2), în cadrul art. 26, iar partea dispozitivă a 

actualului pct. 2 ar trebui eliminată.
4. La pct. 3 al art. I pentru art. 46 alin. (1), pentru o mai bună 

sistematizare normativă, propunem ca dispoziţia din cuprinsul 

proiectului, propusă pentru lit. d), să fie prevăzută după lit. b).
Pe cale de consecinţă, actuala lit. c) va deveni lit. d).
5. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă, se reţin 

următoarele observaţii de redactare şi de tehnică legislativă:
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5.1. La titlu, pentru a respecta redactarea consacrată în situaţii 

similare, sugerăm următoarea formulare: „Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 

România nr. 226/2009”.
5.2. La părţile dispozitive ale pct. 1-3 ale art. I, abrevierile 

„art.25”, „Art. 26” şi „art. 46” trebuie redate in extenso.
Totodată, la partea dispozitivă a pct. 3 al art. I, sintagma 

„alineatul 1 al” se va reda sub forma „alineatul (1)”,
5.3. Partea dispozitivă a celui de al doilea articol trebuie 

marcată prin abrevierea „Art. II”, şi nu prin „Articolul II”.
Totodată, potrivit uzanţei normative, propunem reformularea 

textului astfel:
„Art. II. - Prevederile art, I pct. 1 intră în vigoare la 6 luni de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei 

legi”

Bucureşti
Nr. 770/30.06.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 397/11 iun. 2009L. nr. 226/2009
Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România

promulgată prin D. nr. 919/2009 M. Of. nr. 397/11 iun. 2009
Decret privind promulgarea Legii organizării şi funcţionării 
statisticii oficiale în România

1

2 modificări prin L. nr. 211/2010 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010
Lege privind modificarea şi completarea Legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

modifică art. 1. an. 5. ari. J2 alin. (3) şi 
(4). ari. J6 alin. (3): 
introduce Iii. k) şi I) la ari. 12 alin. (I). 

alin. (3_l) şi (3_2) la art. 12. alin. (l_J) la 
ari. J4. Ut. e_l) la ari. 15 alin. (1). alin. 
(IJ) şi (]_2) la art. 16

3 modificări prin O.G. nr. 3/2016 iM. Of. nr. 64/28 ian. 2016
Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şl 
eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţie) publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative

M. Of. nr. 273/19 apr. 2017

modifică art. 14 alin. (3). ari. 15 alin. (1) 
Ut. o), art. 34 alin. (4): 
introduce Ut. s)-i) la an. 15 alin. (1); 
abrogă art. 16 alin. (2). an. 18. art. 19, art. 
34 alin. (5)aprobată cu completări prin L. nr. 63/2017

4 modificări prin O.U.G. nr. 40/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentai modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 14 alin. (2)

5 modificări prin M. Of. nr. 273/19 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 
pentnj stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative

L. nr. 63/2017 aprobă cu completări O.G. nr. 3/2016şi 
modifică art. 17 alin. (1)

6 modificări prin M.Of. nr. 492/28 iun. 2017L. nr. 153/2017
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

abrogă art. 16 alin. (11) şi (12)




