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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti  28.06.2021 
 Nr. 4c-7/296 

 
  
   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL. x 270 din 16 iunie 2021. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

       Bucureşti 28.06.2021 
                   Nr. 4c-7/296 

 
R  A  P  O  R  T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în 

anul 2021 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si 

completarile ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbatere şi avizare pe fond, 

în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021, transmis cu adresa nr. PL. x 270 din 16 iunie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/296 din 16 iunie 2021. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată 

şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare. 

 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 iunie 2021. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.314/13.05.2021); 

 Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.4017/19.05.2021). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020. 

Proiectul vizează modificarea calendarului de pregătire şi efectuare a recensământului şi, implicit, modificarea momentului de 

referinţă al acestuia din 1 mai 2021 în 1 decembrie 2021, dar şi decalarea termenelor pentru transmiterea datelor de către instituţiile 

furnizoare şi a organizării cercetării statistice post-recensământ din perioada noiembrie-decembrie 2021, în perioada iulie-august 2022. 

          Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 iunie 2021. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de invitat: domnul Tudorel ANDREI, Președinte Institutul Naţional de 

Statistică. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu 

amendamentele admise, prezentate în Anexă, ce fac parte integrantă din prezentul raport. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

                             PREŞEDINTE, 
 

                            Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 
 

Dumitru FLUCUŞ 
 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Alina Veisa 
 

 

mailto:Tudorel.Andrei@insse.ro�
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ANEXĂ 

 
AMENDAMENTE  ADMISE 

 
Nr 
crt. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 
privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor 
din România în anul 2021 

 

Forma adoptată de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1. - LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.39/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor 
din România în anul 2021 

 

Nemodificat  

2. - Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.39 din 19 mai 
2021 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor 
din România în anul 2021, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.530 din 21 mai 2021, cu următoarea 

completare: 
 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.39 din 19 
mai 2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din România 
în anul 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.530 
din 21 mai 2021, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 

 
 
Corectură de 
tehnică legislativă 
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3. Titlu ordonanţă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din România în anul 2021 
 

- 1. Titlu se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 
2021" 

 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

 
 
Corectură de 
tehnică legislativă 

4. Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.106 din 12 februarie 2020, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 178/2020, se modifică după cum 
urmează: 
 

 2. Articolul I se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.106 din 12 
februarie 2020, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 178/2020, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează:" 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 

 
 
Corectură de 
tehnică legislativă 

5. - - 3. La articolul I, înainte de punctul 1, se 
introduce un nou punct, cu următorul 
cuprins: 
"- La articolul 1, după litera m), se 
introduce o nouă literă, lit. m1), cu 
următorul cuprins:  
"m1) formular de recensământ, electronic, 
statistic - utilizat și sub denumirea de 
chestionar este un instrument de cercetare 
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statistică ce constă dintr-o serie de întrebări 
concepute pentru colectarea datelor în 
vederea realizării obiectivelor 
recensământului." 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

6. 1. La articolul 11, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Pentru verificarea calităţii informaţiilor 
înregistrate la recensământ se organizează o 
cercetare statistică postrecensământ în 
perioada iulie -august 2022; aceasta se 
efectuează cu recenzori selectaţi în acest 
scop, conform instrucţiunilor elaborate de 
către UCIR constituită conform prevederilor 
art. 16 alin. (1).” 
 

- Nemodificat  

7. 2. La articolul 15, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
„(6) Consiliul îşi încetează activitatea la data 
de 31 decembrie 2023.” 
 

- Nemodificat  

8. 3. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 
„Art.21. - Momentul de referinţă al RPL 2021 
este ora „0“ din ziua de 1 decembrie 2021.” 
 

- Nemodificat  

9. 4. La articolul 22, alineatele (1), (2), (4), (6) 
şi (8)-(10) vor avea următorul cuprins: 
„(1) Baza de date pentru RPL2021 cu date 
pentru clădiri şi locuinţe se realizează până la 
31 ianuarie 2022. 
(2) În perioada februarie - iulie 2022 se 
desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi 
locuinţelor. în funcţie de evoluţia unor 
evenimente la nivel naţional: pandemii, 
dezastre naturale, stări de alertă, stări de 

- Nemodificat  
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urgenţă, alegeri locale, alegeri parlamentare, 
referendumuri, modificarea perioadei de 
desfăşurare a recensământului general 
agricol, care pot afecta desfăşurarea 
recensământului, perioada de colectare a 
datelor poate fi modificată prin hotărâre a 
CCRPL2021. 
......................................................................... 
(4) În perioada februarie - martie 2022 se 
realizează colectarea indirectă a variabilelor 
din programul de observare al 
recensământului identificate în surse 
administrative. 
......................................................................... 
(6) În perioada martie-mai 2022 se realizează 
colectarea on-line a înregistrărilor individuale 
şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi 
clădiri - autorecenzarea on-line. 
......................................................................... 
(8) În perioada mai - iulie 2022 se realizează 
în teren colectarea prin interviu faţă-în- faţă 
asistată de calculator a înregistrărilor 
individuale, pentru acele persoane pentru care 
nu s-a realizat autorecenzarea on-line. 
(9) În perioada mai - iulie 2022 se realizează 
în teren colectarea prin interviu asistată de 
calculator a clădirilor şi locuinţelor, pentru 
care nu s-a realizat autorecenzarea on-line. 
(10) În perioada august - septembrie 2022 se 
realizează asigurarea completitudinii datelor 
individuale privind persoanele, gospodăriile, 
locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează 
prin imputare prin metode statistice, din surse 
statistice şi administrative, pentru acele 
unităţi statistice pentru care nu există un 
formular_completat cu date, în conformitate 
cu metodologia prevăzută la art.9 alin.(4).” 
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10. 5. La articolul 25 alineatul (1), litera a) va 
avea următorul cuprins: 
,,a) calculul numărului populaţiei rezidente a 
României la 1 decembrie 2021;” 
 

- Nemodificat  

11. 6. La articolul 28 alineatul (2), literele a)-
d), i), n) şi q) vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
,,a) M.A.I., Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
- D.E.P.A.B.D.: 
- pentru datele privind cetăţenii români 
cu domiciliul în România la momentul de 
referinţă al recensământului: CNP sau ISU, 
cod localitate administrativă, denumire 
localitate administrativă, cod judeţ, starea 
civilă, ţara în care s-a născut, judeţul în care 
s-a născut, adresa de domiciliu - denumire 
stradă, număr imobil, bloc, scară, etaj, 
apartament - data stabilirii la adresa curentă, 
reşedinţa anterioară 1, data stabilirii la 
reşedinţa anterioară 1, data valabilităţii 
actului de identitate; dacă informaţia există în 
RNEP, CNP sau ISU al tatălui, CNP sau ISU 
al mamei, CNP sau ISU al soţului sau soţiei, 
CNP sau ISU al copiilor; 
- pentru datele privind cetăţenii români 
care şi-au stabilit sau restabilit domiciliul sau 
reşedinţa obişnuită în România în ultimele 12 
luni anterioare momentului de referinţă al 
recensământului: CNP sau ISU, ţara de 
cetăţenie, în măsura în care informaţia se 
regăseşte în RNEP, ţara de naştere, ţara de 

- 4. La articolul I, partea dispozitivă 
a punctului 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:" 
”6. La articolul 28 alin.(2), literele 
a) - d), i), n), q) și s) se mo difică și 
vor avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corectură de 
tehnică legislativă 
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provenienţă, data stabilirii domiciliului sau 
reşedinţei în România, judeţul de domiciliu, 
localitatea de domiciliu, judeţ de reşedinţă, 
localitate de reşedinţă, starea civilă; 
b) M.A.I., Inspectoratul General pentru 
Imigrări - I.G.I.: 
- pentru datele privind cetăţenii străini 
şi fară cetăţenie care au un act care atestă 
dreptul de şedere în România la momentul de 
referinţă al recensământului: CNP sau ISU, 
ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în 
care are reşedinţa, localitatea în care are 
reşedinţa, starea civilă, durata ultimului drept 
de şedere sau reşedinţă; 
- pentru cetăţenii străini şi fară cetăţenie 
care au solicitat azil sau au o durată efectivă 
de şedere de cel puţin 12 luni: CNP sau ISU, 
ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în 
care are reşedinţa, localitatea în care are 
reşedinţa, starea civilă; 
- pentru cetăţenii străini şi fară cetăţenie care 
au obţinut în cursul anului de referinţă un act 
care atestă dreptul de şedere în România: 
CNP sau ISU, sex, data naşterii, ţara de 
cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are 
reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, 
starea civilă, stare persoană; 
- pentru cetăţenii străini şi fară cetăţenie 
cărora, în cursul anului de referinţă, le-a 
expirat dreptul de şedere în România, au 
decedat, au fost expulzaţi sau, din alte 
motive, nu mai beneficiază de un drept de 
şedere pe teritoriul României: CNP sau ISU, 
sex, data naşterii, ţara de cetăţenie, ţara de 
naştere, data plecării din România, judeţul în 
care avea reşedinţa, localitatea în care avea 
reşedinţa, starea civilă, motivul excluderii, 

 
 
 
 
Nemodificat 
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data şi motivul încetării dreptului de şedere; 
c) M.A.I., Direcţia Generală de Paşapoarte - 
D.G.P.: 
- pentru datele privind cetăţenii români 
care la momentul de referinţă al 
recensământului aveau stabilit domiciliul în 
străinătate: CNP sau ISU, data aprobării 
cererii de paşaport cu menţionarea statului de 
domiciliu; 
- pentru datele privind cetăţenii români 
care, după anul 2011, şi-au stabilit domiciliul 
în străinătate sau şi-au reînnoit paşaportul cu 
menţionarea ţării de domiciliu: CNP sau ISU, 
data aprobării cererii de paşaport cu 
menţionarea statului de domiciliu; 
-  
d) M.A.I. - Inspectoratul General al Poliţiei 
Române: pentru datele privind persoanele 
condamnate sau arestate preventiv, aflate în 
centrele de reţinere şi arestare preventivă ale 
M.A.I., custodiate în perioada decembrie 
2021 - iulie 2022: CNP sau ISU, perioada 
privării de libertate; 
......................................................................... 
i) M.M.P.S., Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii 
şi Adopţii - A.N.D.P.D.C.A. 
- din sistemul informatic CMTIS, dacă în 
decembrie 2021 acesta este funcţional: CNP 
sau ISU, data ultimei consultaţii - zi, lună şi 
an, adresa - ţara, judeţ, localitate, tipul adresei 
din interfaţa „Adrese“, numărul vizitelor 
părinţilor la copii, numărul întâlnirilor 
copiilor cu părinţii în loc neutru, dacă copilul 
este înscris la o şcoală, tipul adresei din 
interfaţa „Situaţia şcolară“; 
- din sistemul informatic RNA: CNP sau ISU 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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adoptator, ţara de naştere, judeţ de naştere, 
localitate de naştere, data eliberare permis 
şedere adoptator, ţara din interfaţa „Adresa 
domiciliu“, judeţ din interfaţa „Adresa 
domiciliu“, localitate din interfaţa „Adresa 
domiciliu“; 
- date din sistemul informatic RENPH: CNP 
sau ISU, adresa - judeţ, localitate, comună, tip 
persoană, cetăţenie, instituţionalizare, tip 
eveniment, dată eveniment, cod centru; 
......................................................................... 
n) M.S., Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate - C.N.A.S.: pentru datele din PIAS - 
platforma informatică din asigurările de 
sănătate: CNP sau ISU, A - asigurat, CO - 
coasigurat, N - neasigurat, numărul 
evenimentelor medicale pentru fiecare lună 
din ultimele 12 luni anterioare momentului de 
referinţă a recensământului. 
......................................................................... 
q) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei - M.L.P.D.A. - Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară - A.N.C.P.I.: furnizarea limitelor 
administrativ-teritoriale stabilite conform 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, existente la 1 iulie 
2021, şi datele disponibile din următoarele 
registre gestionate: 
- Registrul Agricol Naţional - RAN, cu 
date din: 
(i) Anexa nr. 1 Partea I: Tabele individuale la 
nivel de gospodărie sau exploataţie agricolă 
individuală sau persoană fizică autorizată sau 
întreprindere familială şi entităţi cu 
personalitate juridică - date de identificare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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judeţul, localitatea, localitatea componentă - 
satul -, cod SIRUTA, strada, numărul, bloc, 
scară - tipul exploataţiei, domiciliul fiscal: 
judeţul, localitatea, cod SIRUTA, date din 
capitolul I privind componenţa gospodăriei 
sau a exploataţiei agricole fară personalitate 
agricolă: CNP, cod legătură de rudenie şi date 
din capitolul XI: Clădiri existente la începutul 
anului pe raza localităţii: adresa clădirii, 
suprafaţa construită desfăşurată, tipul clădirii, 
anul terminării; 
(ii) Anexa nr. 2 Partea II: Tabele 
centralizatoare - judeţul, comuna sau oraşul 
sau municipiul, cod SIRUTA, capitolul XI: 
Clădiri existente la începutul anului pe raza 
localităţii în anul 2020 - adresa clădirii, 
suprafaţa construită desfăşurată, tipul şi 
destinaţia clădirii, anul terminării; 
- Registrul electronic al nomenclaturii 
stradale - RENNS - cu date pentru: 
(i) denumirile de drumuri, cu următoarele 
câmpuri: Tip drum, Denumire drum, Judeţ, 
UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, 
Istoric, CUA; 
(ii) denumirile de adrese administrative, 
cu următoarele câmpuri: Denumire adresă 
administrativă, Număr adresă administrativă, 
Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, 
Istoric, Coordonate x, Coordonate y; 
(iii) imobile, cu următoarele câmpuri: 
Denumire adresă administrativă, Număr 
adresă administrativă, Bloc adresă 
administrativă, Scara, Etaj, Apartament, Cod 
poştal, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume 
localitate, Data, Istoric, Coordonate x, 
Coordonate y;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
5. La articolul I punctul 6, litera s) a 
articolului 28 alineatul (2), se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
s) Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice: ISU sau, 
după caz, număr curent al titularului 
de contract, sexul, data nașterii, adresa 
de corespondență, adresa locui nță, 
consumul lunar la adresa de locuință 
pentru serviciile pe bază de 
abonament de telefonie fixă, internet 
fix, telefonie mobilă, internet mobil; 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice transmit datele 
administrative prin intermediul 
Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în 
Comunicații, prin mijloacele și în 
condițiile stabilite de acestea pentru 
raportarea datelor statistice. Furnizorii 
de servicii de comunicații electronice 
identifică titularul de contract exclusiv 
prin ISU în cazul cetățenilor români, 
respectiv prin număr curent în cazul 
cetățenilor străini și al persoanelor 
fără cetățenie." 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

 
 

12. - - 6. La articolul I, după punctul 6 se 
introduce un nou punct 61, cu 
umrătorul cuprins: 
"61. La articolul 28 alineatul (2), 
litera r) se abrogă." 
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Autor: Comisia pentru administraţie 
 
 

13. 7. La articolul 38, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„(1) De la 1 decembrie 2021 până la 31 iulie 
2022, S.R.T. şi S.R.R. au rol important în a 
transmite, pe propriile cheltuieli, programe de 
popularizare a recensământului prevăzute la 
art. 36 lit. a), b) şi c), pe canale cu acoperire 
naţională şi regională, la intervale orare de 
audientă ridicată.” 
 

- Nemodificat  

14. 8. La articolul 48, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Prin derogare de la prevederile art.94 
alin.(l) şi (2) lit. a) din Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanele care ocupă funcţii publice, cu 
excepţia funcţionarilor publici cu statut 
special - poliţişti, pot face parte din 
personalul de recensământ din teritoriu 
prevăzut la art. 16 alin. (4), fară ca în acest fel 
să se afle în situaţie de incompatibilitate.” 
 

- 7. La articolul I punctul 8, alineatul 
(3) al articolului 48 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
      “(3) Prin derogare de la 
prevederile art. 79 alin. (1) și  art. 94 
alin.(1) și (2) lit. a) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanele care ocupă 
funcţii publice, cu excepţia 
funcţionarilor publici cu statut special 
- poliţişti, pot face parte din 
personalul de recensământ din 
teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), 
fără ca în acest fel să se afle în situație 
de incompatibilitate și conflict de 
interese.”  
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
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15. - - 8. La articolul I, după punctul 8 se 
introduc trei noi puncte, pct. 81 - 83, 
cu următorul cuprins: 
 
"81- La articolului 48, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
“(31) Prin derogare de la Regimul 
juridic al conflictului de interese și al 
incompatibilităților privind personalul 
contractual, astfel după cum acesta 
rezultă din dispozițiile art.551 alin.(3) 
coroborat cu art. 445 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
personalul contractual din cadrul 
autorităților și instituțiilor publice, pot 
face parte din personalul de 
recensământ din teritoriu prevăzut la 
art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să 
se afle în situație de incompatibilitate 
și conflict de interese.” 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

 
 
 
 
 
 

16. - La articolul I, după punctul 8 se 
introduce un nou punct, pct.81

 
Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

 cu 
următorul cuprins: 
„81. Anexa nr.3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Anexa nr.3 
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LISTA 
variabilelor de recensământ al 
populaţiei şi locuinţelor 2021 

 
1. Variabile la nivel de clădire: 
-           rezultatul recenzării 
- codul statistic de adresă - CSA 
- tipul clădirii 
- perioada construirii clădirii 
- numărul de etaje ale clădirii 
- materialul de construcţie al 
pereţilor exteriori ai clădirii 
- dacă clădirea a fost reabilitată 
termic, în ce mod şi anul de reabilitare 
- coordonatele GPS 
 
2. Variabile la nivel de locuinţă: 
- rezultatul recenzării 
- numărul gospodăriilor din 
locuinţă 
- numărul persoanelor din locuinţă 
- tipul locuinţei 
- statutul locuinţei 
- situaţia ocupării locuinţei 
- forma de proprietate 
- numărul camerelor de locuit 
- existenţa bucătăriei 
- existenţa băii 
- existenţa closetului cu apă 
- sistemul de alimentare cu apă 
rece şi caldă 
- existenţa instalaţiei de canalizare 
- tipul instalaţiei electrice 
- tipul de echipament şi 
combustibilul folosit pentru gătit 
- modul de încălzire a locuinţei, 
tipul de echipament şi combustibilul 
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folosit 
 
3. Variabile la nivel de spaţiu 
colectiv de locuit: 
- tipul spaţiului colectiv de locuit 
- amplasarea spaţiului colectiv de 
locuit 
- numărul de clădiri ale spaţiului 
colectiv de locuit 
- forma de proprietate a spaţiului 
colectiv de locuit 
- numărul încăperilor din spaţiul 
colectiv de locuit 
- capacitatea în număr de locuri 
- localizarea clădirii - număr de 
persoane înregistrate 
- număr de persoane prezente 
- număr de persoane temporar 
absente plecate în ţară 
- număr de persoane temporar 
absente plecate în străinătate 
- număr de persoane temporar 
prezente 
 
4. Variabile la nivel de gospodărie: 
- rezultatul recenzării 
- numărul persoanelor din 
gospodărie - prezente şi temporar 
absente 
- numărul persoanelor plecate 
pentru o perioadă îndelungată 
- numărul persoanelor temporar 
prezente 
- titlul sub care gospodăria ocupă 
locuinţa 
- componenţa gospodăriei - prin 
înscrierea fiecărei persoane prezente, 
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temporar absente sau plecate pentru o 
perioadă mai mică de 12 luni din 
gospodărie 
- persoana desemnată drept cap al 
gospodăriei 
- gradul de rudenie al fiecărui 
membru al gospodăriei faţă de capul 
gospodăriei 
- codul soţului, soţiei, mamei, 
tatălui fiecărei persoane care este 
membru al gospodăriei 
 
5. Variabile la nivel de persoană: 
- rezultatul recenzării 
- numărul de ordine al persoanei 
- CNP 
- caracteristici demografice: sex, 
data naşterii, starea civilă legală, anul 
căsătoriei, numărul copiilor născuţi vii - 
doar pentru persoanele de sex feminin -, 
starea civilă de fapt, anul constituirii 
uniunii consensuale 
- situaţia persoanei la momentul 
de referinţă al recensământului 
- informaţii privind migraţia 
internă şi internaţională a persoanei: 
situaţia persoanei la recensământ, 
localitatea unde locuieşte persoana în 
prezent, data plecării persoanei din 
localitatea de recenzare - doar pentru 
persoanele plecate pe perioadă 
îndelungată, pentru câte luni a plecat 
persoana din localitatea de recenzare, 
motivul absenţei din localitatea de 
recenzare, locul naşterii, domiciliul, 
reşedinţa anterioară, data stabilirii 
ultimei reşedinţe în România, data 
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stabilirii în localitatea de recenzare, 
motivul stabilirii în localitatea de 
recenzare, cetăţenia, data şi motivul 
sosirii în localitatea de recenzare - doar 
pentru persoanele temporar prezente 
- caracteristici etnoculturale: cărei 
etnii îi aparţine persoana, care este 
limba maternă a persoanei, cărei religii 
îi aparţine persoana 
- caracteristici educaţionale: 
nivelul de educaţie absolvită, forma de 
proprietate a instituţiei de învăţământ 
absolvite, nivelul de educaţie pe care o 
urmează 
- caracteristici economice, doar 
pentru persoanele de 15 ani şi peste 
ocupate sau care au mai lucrat vreodată: 
statutul activităţii curente, timpul de 
lucru, grupe de ocupaţii, statutul 
profesional, localizarea geografică a 
locului de muncă, tipul sectorului în 
care lucrează, anul şi luna de când 
persoana caută loc de muncă - doar 
pentru şomeri, forma de protecţie a 
şomerilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 9. În anexa nr.4, numerele curente 2 şi 4 
vor avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Instituţia Responsabilităţi şi rezultate 
aşteptate 

„2. M.L.P.D.A. 
A.N.C.P.I. 

- Registrul Agricol Naţional - 
RAN 
- Registrul Electronic al 
Nomenclaturii Stradale - 
RENNS 
- furnizarea limitelor 
administrativ-teritoriale 
stabilite conform Legii 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. La anexa nr.4, numerele curente 
2, 4, 8 şi 28 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

Nr 
crt 

Instituţia Responsabilităţi şi 
rezultate aşteptate 

„2. M.D.L.P.A 
A.N.C.P.I. 

- Registrul Agricol 
Naţional - RAN 
- Registrul Electronic 
al Nomenclaturii 
Stradale - RENNS 
- furnizarea limitelor 
administrativ-

 
 
 
 
 
Corectură de 
tehnică legislativă 
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cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
existente la 1 iulie 2021 

«4. M.A.I. - extras din baza de date a 
persoanelor condamnate sau 
arestate preventiv în centre 
de reţinere şi arestare 
preventivă din subordinea 
M.A.I., custodiate în perioada 
decembrie 2021 - iulie 2022, 
cu variabile de interes pentru 
RPL2021 
- sprijin în recenzarea 
persoanelor condamnate sau 
arestate preventiv, în 
condiţiile legii;” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teritoriale stabilite 
conform Legii 
cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, existente la 
1 iulie 2021 

«4. M.A.I. - extras din baza de 
date a persoanelor 
condamnate sau 
arestate preventiv în 
centre de reţinere şi 
arestare preventivă din 
subordinea M.A.I., 
custodiate în perioada 
decembrie 2021 - iulie 
2022, cu variabile de 
interes pentru 
RPL2021 
- sprijin în recenzarea 
persoanelor 
condamnate sau 
arestate preventiv, în 
condiţiile legii;” 

„8. S.T.S - achiziţia sistemelor  
informatice, nod 
principal şi nod de 
rezervă, conform  
cerinţelor operaţionale 
transmise de către  
I.N.S.;                        
- găzduirea sistemului 
hardware şi software  
necesar pentru 
colectare şi 
prelucrarea datelor de 
recensământ;                                                          
- asigurarea 
mecanismelor de 
securitate a  
transferului de date şi 
a celor de administrare 
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a resurselor;                            
 - achiziţia, 
implementarea şi 
operaţionalizarea call              
center-ului operat de 
către I.N.S., în  
sprijinul activităţii de 
recenzare;                
- punerea la dispoziția 
I.N.S a echipamentelor 
informatice de 
preluare a datelor – 
tablete - și a 
acumulatorilor externi 
necesari procesului de 
recenzare. 

28.
” 

Furnizorii 
de servicii 
de 
comunicații 
electronice 
prin 
intermediul 
Autorității 
Naționale 
pentru 
Administrare 
și 
Reglementare 
în 
Comunicații 
 

- informații privind 
consumul lunar la 
adresa locuită 

 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. - - 83. La anexa nr. 4, numărul curent 
32 se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
 
 

 

19. Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului - Nemodificat  
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nr. 19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.106 din 12 februarie 2020, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 178/2020, precum şi cu 
modificările din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
 

 
 


