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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti
  
8 decembrie 2021

Nr.   4c-7/578
 

Plx. 559/2021 
   
 
   Către, 
 

 
   BIROUL PERMANENT AL  

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege 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, transmis 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, 

cu adresa nr. PLx 559/2021 din 8 noiembrie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA OPRESCU 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti
  
8 decembrie 2021

Nr.   4c-7/578
 

Plx. 559/2021 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege 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 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 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, transmis cu adresa nr. PLx. 559 din 8 noiembrie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/578 din 

9 noiembrie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 879 

din 22.10.2020. 

Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr.7132 din 12.10.2021. 

Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege cu observații și propuneri 

conform punctului de vedere nr. 2117/DPSG din 9.11.2021 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020. Potrivit Expunerii de motive, proiectul de 

lege vizează completarea componenţei Consiliului de comunicare şi transparenţă pentru 

runda 2021 a recensământului cu un reprezentant al Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni, eliminarea numirii în componenţa acestui consiliu a preşedintelui Academiei 

Române prin decizie a prim-ministrului, simplificarea procedurii de numire a celorlalţi 

membri ai acestui consiliu, menţionarea explicită a sferei persoanelor care pot face parte 

din personalul de recensământ din teritoriu, precum şi modificarea anexei nr. 3 la actul de 

bază, ca urmare a recomandărilor formulate de diverse instituţii. 

           Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 decembrie 2021. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 57 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Tudorel Andrei – 

Președinte – Institutul Național de Statistică. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și o abținere), adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din România în anul 2021,  în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  SECRETAR 

Simona BUCURA - OPRESCU Dumitru FLUCUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 
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