Parlamentul României
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Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului
populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, trimis Comisiei noastre
pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.PL.x- 742 din 5 noiembrie 2007.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

RELU FENECHIU

SERES DENES

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

5 decembrie 2007
Nr.26/2020

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea
recensământului populaţiei şi a locuinţelor din România în anul 2011
1. Cu adresa nr.PL.x- 742 din 5 noiembrie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul
2011.
La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1067 din 6.08.2007;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţii nr.PL.x -742 din 3.12.2007;
Proiectul de Lege a fost dezbătut şi analizat în fond, în procedură de urgenţă, în şedinţa din 4 decembrie
2007.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea
recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011.
Având în vedere importanţa acestui proiect, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, admiterea cu modificări a proiectului de Lege.
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2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
3. Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 31 octombrie 2007.
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 25 de deputaţi, din totalul de 29 membrii ai
Comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. La dezbaterea proiectului de lege a participat, ca invitat în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Dr.Dan Ion GHERGUŢ- vicepreşedintele Institutului Naţional de
Statistică
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
proiectul de Lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de Lege

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

MIRCEA DUSA

SERES DENES

Consilier: Sofia Chelaru
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ANEXA Nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

1.

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.36/2007 privind efectuarea recensământului
populaţiei şi al locuinţelor din România în anul
2011

2.

ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.36 din 7 august 2007 privind efectuarea
recensământului populaţiei şi al locuinţelor din
România în anul 2011, adoptată în temeiul art.1
pct.VIII din Legea nr.266/2007 privind abilitatea
Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.566 din
17 august 2007, cu următoarea modificare :

Text propus
(autorul amendamentului)

Motivare

Nemodificat.

ARTICOL UNIC.- Tehnică
Se
aprobă
Ordonanţa legislativă.
Guvernului nr.36 din 7
august
2007
privind
efectuarea recensământului
populaţiei şi al locuinţelor
din România în anul 2011,
adoptată în temeiul art.1
pct.VIII
din
Legea
nr.266/2007
privind
abilitatea Guvernului de a
emite ordonanţe, şi publicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.566
din 17 august 2007, cu
următoarele modificări:
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3.

ORDONANŢĂ
privind efectuarea
recensământului populaţiei
şi al locuinţelor din
România în anul 2011

_________________________________

4.

Nemodificat.

1. Articolul 1 se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins :
Art.1.În
vederea
cunoaşterii cât mai exacte a
numărului şi distribuţiei
teritoriale a populaţiei, a
structurilor
sale
socialculturale
şi
economice,
precum şi a fondului locativ
şi a condiţiilor de locuit ale
populaţiei, în luna martie
2011 se efectuează pe întreg
teritoriul ţării recensământul
populaţiei şi al locuinţelor
din România, numit în
continuare rencesământ.

_________________________________

Art.1.- În vederea
cunoaşterii cât mai exacte a
numărului şi distribuţiei
teritoriale a populaţiei, a
structurilor
sale
demografice,
socialculturale
şi
economice,
precum şi a fondului locativ
şi a condiţiilor de locuit ale
populaţiei, în luna martie
2011 se efectuează pe întreg
teritoriul ţării recensământul
populaţiei şi al locuinţelor
din România, numit în
continuare rencesământ.

În
toate
recensămintele
structura
demografică se
află pe primul loc
al
structurilor
cercetate, ţinând
seama
de
importanţa
structurilor
populaţiei pe sexe
şi medii, structura
pe vârste şi sexe
etc.

Autor :
Deputat,
Prof.dr.Tudor Mohora
–
Grupul parlamentar PSD
5.

Art.2.- La recensământ,
persoanele prevăzute la art.3

Nemodificat.
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au obligaţia de a furniza, pe
propria
răspundere,
informaţii
corecte
şi
complete.
6.

Art.3.- (1) La recensământ
se înregistrează cetăţenii
români cu domiciliul în ţară,
indifferent dacă la momentul
de
referinţă
al
recensământului se află pe
teritoriul ţării sau se află în
străinătate,
precum
şi
persoanele de altă cetăţenie
sau fără cetăţenie care au
domiciliul sau au reşedinţă în
România.
(2)
Nu
se
înregistrează la rencesământ
persoanele
de
cetăţenie
străină
din
cadrul
reprezentanţelor diplomatice,
consulare şi comerciale, sau
reprezentanţelor
organizaţiilor internaţionale
şi nici membrii familiilor lor,
personalul forţelor armate
străine, personalul flotei
comerciale navale şi aeriene
– cetăţeni străini, care la
momentul de referinţă al
recensământului se află
temporar pe teritoriul ţării.

_________________________________

Nemodificat.
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7.

Art.4.- La recensământ se
înregistrează clădirile de
locuit, precum şi locuinţele
situate în orice clădire,
indiferent de forma de
proprietate, de pe teritoriul
României.

____________________________________

Nemodificat.

2.
Articolul
5
alineatul (1) se modifică şi
va
avea
următorul
cuprins :

8.

Art.5.- (1) Organizarea şi
efectuarea recensământului
se realizează sub aspect
tehnico-metodologic de către
Institutul
Naşionale
de
Statistică, sub coordonarea şi
controlul Comisiei Centrale
pentru
rencesământul
populaţiei şi al locuinţelor.

___________________________________

Art.5
(1)
Organizarea şi efectuarea
recensământului
se
realizează
sub
aspect
tehnico-metodologic de către
Institutul
Naţional
de
Statistică, sub coordonarea şi
controlul Comisiei Centrale
pentru
recensământul
populaţiei şi al locuinţelor, în
concordanţă cu directivele
Uniunii Europene precum
şi cu normele Comisiei
Economice pentru Europa
a Organizaţiei Naţiunilor
Unite
în
domeniul
recensământului populaţiei
şi al locuinţelor.
Autor :
Prof.dr.Tudor

Este necesar să se
precizeze
că
efectuarea
recensământului
ţine seama de
recomandările,
directivele
şi
normele
CEE/ONU pentru
recensămintele
populaţiei
şi
locuinţelor.

Deputat,
Mohora –
6

Grupul parlamentar PSD

(2) În termen de 10
zile de la data intrării în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe, se constituie
Comisia Centrală pentru
recesământul populaţiei şi al
locuinţelor, în componenţa
prevăzută în anexă.
(3)
Nominalizarea
persoanelor care intră în
componenţa
Comisiei
Centrale
pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor se face de către
conducătorul
fiecărei
instituţii
implicate,
respective
de
către
preşedintele
Federaţiei
Autorităţilor Locale din
România,
în
cazul
reprezentantului structurilor
associative ale autorităţilor
administraţiei publice locale.
(4) Comisia Centrală
pentru
recensământul
populaţiei şi al locuinţelor
răspunde
de
pregătirea,
conducerea, coordonarea şi
monitorizarea
lucrărilor

Nemodificat.

Nemodificat.

Nemodificat.
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necesare
efectuării
recensământului,
având
următoarele
atribuţii
principale :
a) aprobă programul
general de organizare a
recensământului, programul
şi
metodologia
de
înregistrare şi de prelucrare a
datelor şi programul de
publicare a rezultatelor.
c) aprobă formularele
de
înregistrare
şi
instrucţiunile de completare
a acestora;
d) aprobă clasificările
şi nomenclatoarele necesare
înregistrării şi prelucrării
datelor de recensământ, cu
excepţia celor aprobate prin
hotărâri ale Guvernului;
e)
aprobă
instrucţiunile, modul de
organizare
şi
îndrumă
acţiunile şi operaţiunile de
împărţire
a
teritoriului
unităţilor
administrativteritoriale în sectoare de
recensământ;
f)
coordonează
acţiunile de recrutare şi
instruire a întregului personal
care participă la efectuarea
8

lucrărilor de recensământ;
g) aprobă programul
de
popularizare
a
recensământului;
h)
prezintă
Guvernului
şi
publică
rezultatele preliminare ale
recensământului.
9.

Art.6.- Comisia centrală
pentru
recensământul
populaţiei şi al locuinţelor îşi
încetează activitatea pe data
publicării
rezultatelor
preliminare
ale
recensământului,
iar
rezultatele
definitive
şi
detaliate sunt difuzate şi
publicate
de
Institutul
Naţional de Statistică.

_____________________________________

10.

Nemodificat.

3. La articolul 7,
alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art.7.- (1) Pentru efectuarea
lucrărilor
de
pregătire,
organizare, prelucrare şi
publicare
a
datelor
recensământului,
se
organizează
Secretariatul
tehnic al Comisiei Centrale
pentru
recensământul

___________________________________

Art.7.- (1) Pentru
efectuarea
lucrărilor
de
pregătire,
organizare,
prelucrare şi publicare a
datelor recensământului, pe
baza
recomandărilor
Comisiei Centrale pentru
recensământul populaţiei şi

Este necesar să se
precizeze
cine
recomandă
organizarea
Secretariatului
tehnic,
componenţa
şi
modalitatea
9

populaţiei şi al locuinţelor.

al locuinţelor se organizează formării sale.
Secretariatul
tehnic
al
Comisiei Centrale pentru
recensământul populaţiei şi
locuinţelor.
Autor :
Deputat,
Prof.dr.Tudor Mohora –
Grupul parlamentar PSD

(2) Secretariatul tehnic al
Comisiei centrale pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor funcţionează în
cadrul Institutului Naţional
de Statistică.
(3) Secretariatul tehnic al
Comisiei centrale pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor are următoarele
atribuţii:
a)
elaborează
proiectul
programului
general
de
organizare
a
recensământului, proiectul
programului şi metodologia
de
înregistrare
şi
de
prelucrare a datelor şi
proiectul programului de
publicare a rezultatelor;
b) proiectează formularele
de
înregistrare
şi

Nemodificat.

Nemodificat.
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instrucţiunile de completare
a acestora;
c) propune clasificările şi
nomenclatoarele
necesare
înregistrării şi prelucrării
datelor de recensământ, cu
excepţia celor aprobate prin
hotărâri ale Guvernului;
d) elaborează proiectele
instrucţiunilor şi normelor de
organizare, îndrumare şi
monitorizare a acţiunilor şi
operaţiunilor de împărţire a
teritoriului
unităţilor
administrativ-teritoriale
în
sectoare de recensământ;
e) elaborează normele de
recrutare
şi
realizează
acţiunile de instruire a
întregului personal care
participă
la
efectuarea
lucrărilor de recensământ;
f)
elaborează
proiectul
programului de popularizare
a recensământului;
g) organizează şi urmăreşte
procesul de recenzare a
populaţiei şi a locuinţelor;
h) elaborează şi prezintă
Comisiei centrale pentru
recensământul populaţiei şi
al
locuinţelor
rapoarte
periodice asupra modului de
11

desfăşurare
a
lucrărilor
recensământului;
i) prezintă Comisiei centrale
pentru
recensământul
populaţiei şi al locuinţelor
rezultatele preliminare ale
recensământului.
11.

Art.8.- (1) În vederea
efectuării
lucrărilor
de
organizare şi efectuare a
recensământului în teritoriu
se
organizează
comisii
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti, sub
coordonarea
prefectului,
precum şi comisii ale
municipiilor, ale sectoarelor
municipiului
Bucureşti,
oraşelor şi comunelor, sub
coordonarea primarului.
(2) Comisiile judeţene, a
municipiului Bucureşti, ale
municipiilor cu peste 100 mii
de locuitori şi ale sectoarelor
municipiului
Bucureşti
organizează
secretariate
tehnice.
(3) Componenţa şi atribuţiile
comisiilor
judeţene,
a
municipiului Bucureşti, ale
municipiilor,
sectoarelor
municipiului
Bucureşti,

_____________________________

Nemodificat.
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oraşelor
şi
comunelor,
precum şi ale secretariatelor
tehnice sunt reglementate
prin norme de funcţionare,
aprobate de către Comisia
centrală
pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor.
12.

Art.9. - (1) Persoanele care
efectuează înregistrarea în
formularele de recensământ recenzorii, precum şi cele cu
atribuţii
de
îndrumare,
coordonare şi control recenzorii-şefi
şi
responsabilii
de
circumscripţii urbane - sunt
recrutate de către comisiile
municipiilor,
sectoarelor
municipiului
Bucureşti,
oraşelor
şi
comunelor.
Aceste persoane primesc
pentru activitatea depusă o
indemnizaţie
al
cărei
cuantum se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Persoanele prevăzute la
alin. (1) au obligaţia de a
păstra
confidenţialitatea
datelor declarate şi înscrise
în
formularele
de
recensământ.

______________________________

Nemodificat.
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13.

Art.10. - Cheltuielile pentru
pregătirea,
organizarea,
culegerea, prelucrarea şi
publicarea
rezultatelor
recensământului se aprobă
prin hotărâre a Guvernului şi
se asigură din bugetul de stat,
prin bugetele instituţiilor
implicate.

14.

Art.11. - La delimitarea
unităţilor de recenzare pentru
întregul teritoriu al ţării sunt
utilizate, în condiţiile legii,
informaţii din Registrul de
evidenţă informatizată a
persoanei,
materiale
cartografice şi informaţii din
statistica curentă, precum şi
din
recensămintele
anterioare.

_________________________________

Nemodificat.

15.

Art.12.
În
vederea
asigurării
exhaustivităţii
înregistrării persoanelor şi a
calităţii
datelor,
la
recensământ sunt înregistrate
şi utilizate codul numeric
personal, precum şi etnia,
religia şi limba maternă, prin
libera
declaraţie
a

__________________________________

Nemodificat.

________________________________

Nemodificat.
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persoanelor intervievate, în
condiţiile
respectării
prevederilor
Legii
nr.
677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la
prelucrarea
datelor
cu
caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările
ulterioare.
16.

Art.13. - Institutul Naţional
de Statistică şi celelalte
instituţii direct implicate
elaborează, cu consultarea
Comisiei centrale pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor, proiectul de
hotărâre
a
Guvernului
prevăzut la art. 5 alin. (4) lit.
b), pe care îl supune spre
aprobare
Guvernului
în
termen de 30 de zile de la
data constituirii Comisiei
centrale
pentru
recensământul populaţiei şi
al locuinţelor.

________________________________

Nemodificat.

17.

Art.14. - Anexa face parte
integrantă
din
prezenta
ordonanţă.

___________________________________

Nemodificat.
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18.

Art.15. - Prezenta ordonanţă
intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

19.

- Anexa va avea următorul - Anexa va avea următorul cuprins :
cuprins :
„Anexă

____________________________________

COMPONENŢA

Preşedinte
internelor
şi
administrative

ministrul Preşedinte
reformei

4. Anexa se modifică
şi va avea următorul
„Anexă cuprins:

COMPONENŢA

Comisiei centrale
Comisiei
centrale
pentru
recensământul populaţiei şi al locuinţelor
populaţiei şi al locuinţelor

pentru

Nemodificat.

Nemodificat.
recensământul

- ministrul internelor şi reformei
administrative

Vicepreşedinţi – preşedintele Vicepreşedinţi – preşedintele Institutului Naţional de
Statistică
Institutului
Naţional
de
Statistică
- secretar de stat la Ministerul
- secretar de
stat la Ministerul Internelor
Internelor şi Reformei
şi Reformei Administrative
Administrative
- secretar de
- secretar de stat la Ministerul
stat
la
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Dezvoltării,
Lucrărilor
Locuinţelor
Publice şi Locuinţelor
- secretar de
- secretar de stat la Ministerul
stat la Ministerul Economiei
Economiei şi Finanţelor
şi Finanţelor
- secretar de
- secretar de stat la Ministerul

Nemodificat.

Nemodificat.
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stat la Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de
Şanse

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Secretar
Secretar
vicepreşedinte la Institutul
Naţional de Statistică

- vicepreşedinte la Institutul
Naţional de Statistică

Nemodificat.

Membri : - secretar de stat la Membri :
Ministerul
Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului

- secretar de stat la Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Nemodificat.

- secretar de stat la
Ministerul Apărării

-

secretar de stat la Ministerul
Apărării

- secretar de stat la
Ministerul
Afacerilor
Externe

-

secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe

- secretar de stat la
Ministerul Sănătăţii Publice

-

secretar de stat la Ministerul
Sănătăţii Publice

- secretar de stat la
Ministerul Justiţiei

-

secretar de stat la Ministerul
Justiţiei

secretar de stat la Ministerul
Culturii şi Cultelor

-

secretar de stat la Ministerul
Culturii şi Cultelor

- secretar de stat la
Secretariatul General al
Guvernului

-

secretar de stat la Secretariatul
General al Guvernului

17

- secretar de stat la
Departamentul pentru Relaţii
Interetnice

-

secretar de stat la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice

reprezentantul
preşedintelui
Academiei
Române

-

reprezentantul Academiei Române

reprezentantul
structurilor asociative ale
autorităţilor
administraţiei
publice locale”

- reprezentantul structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale”

_____________________

_____________________________

Nemodificat.

preşedintele
Agenţiei Naţionale
pentru Romi
Autor: Mircea Duşa – Grupul
parlamentar PSD

Consilier: Sofia Chelaru
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ANEXA Nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/autori

1.

Art.8.-

După alineatul (3) al articolului 8 se introduce un
alineat nou alin.(4), cu următorul cuprins:
(4) În vederea efectuării lucrărilor de organizare şi
de efectuare a recensământului pentru cetăţenii
români care se află în alte ţări în perioada
desfăşurării recensământului :
a) se organizează comisii pe lângă ambasadele
României din ţările în care numărul cetăţenilor
români aflat temporar sau permanent în aceste ţări
este semnificativ;
b) comisiile îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea unui consul al României, ajutat de
recenzori delegaţi de Comisia Centrală pentru
recensământul populaţiei şi al locuinţelor;
c) comisiile în colaborare cu comunităţile de
români transmit din timp formularele de
recensământ şi instrucţiunile lor de completare
către cetăţenii români aflaţi pe teritoriul respectiv
şi asigură instruirea necesară;

Observaţii

Camera decizională

Pentru susţinere:
Camera Deputaţilor
Ţinând seama de
numărul mare de
cetăţeni români aflaţi
temporar
sau
permanent în alte ţări
şi pentru asigurarea
colectării unor date
cât mai complete şi
veridice în cadrul
recensământului
populaţiei,
sunt
necesare
măsuri
specifice, adaptate la
situaţia actuală a
migraţiei populaţiei,
care este mult diferită
faţă de cea din
perioada
precedentului
recensământ din 2002.

d) comisiile urmăresc primirea formularelor de
recensământ completate, direct sau prin poştă, le Pentru respingere:
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centralizează şi le transmit prin ambasadele Prevederile sunt de
României
la Comisia Centrală pentru natură metodologică,
ce intră în atribuţiile
recensământul populaţiei şi al locuinţelor.
Comisiei
Centrale
pentru RPL. În plus,
Autor : Deputat, Prof.dr.Tudor Mohora – Grupul cetăţenii români cu
parlamentar PSD
domiciliul
în
România, dar care se
află
temporar
pe
teritoriul statelor UE
vor fi înregistraţi la
recensământul
organizat de statele
membre.

Consilier: Sofia Chelaru

20

