
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/209/22.03.2001

R  A  P O  R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  nr.9/1992
 privind organizarea statisticii publice,

 lege ordinară.

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  nr. 9/1992 privind organizarea
statisticii publice, prin adresa nr. 402/05.09.2000.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 21.03.2001, propunem ca acesta să fie supus spre
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr
crt

Text iniţial Amendamente propuse şi adoptate de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Art.1 � (1) Activitatea organizată pentru

     În cadrul art. I la punctul 2 se propune
reformularea textului astfel:

Art.1 � (1) Activitatea organizată pentru culegerea,

Pentru stabilirea mai clară a
scopurilor în care sunt
folosite datele statistice.



2

0 1 2 3
culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi
constituirea seriilor de date statistice oficiale cu
caracter demografic, social, economic,
financiar, juridic, necesare fundamentării şi
evaluării politicilor economice şi sociale,
informării opiniei publice, elaborării
cercetărilor ştiinţifice, prognozelor şi
strategiilor de dezvoltare, fundamentării
deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor
economici, transmiterii de date statistice
organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor
asumate de statul român, precum şi altor
categorii de utilizatori interni şi externi, se
desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei
ordonanţe.

prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea
seriilor de date statistice oficiale cu caracter
demografic, social, economic, financiar, juridic,
necesare informării opiniei publice,
fundamentării politicilor economice şi sociale,
cercetărilor ştiinţifice, prognozelor şi strategiilor
de dezvoltare, deciziilor guvernamentale şi ale
agenţilor economici, transmiterii de date statistice
organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor
asumate de statul român, precum şi altor categorii
de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu
respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.

Autor:  dep. Napoleon Pop
            dep. Gheorghe Marin
            dep. Iuliu Vida

2

Art. 2 � (1) Statistica oficială în România este
organizată şi coordonată de Institutul Naţional
de Statistică şi Studii Economice, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale în
subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de
stat.

 În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin.(1) astfel:

Art. 2 � (1) Statistica oficială în România este
organizată şi coordonată de Institutul Naţional de
Statistică, organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în subordinea Guvernului, finanţat
de la bugetul de stat.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

     Eliminarea din titulatura
instituţiei a sintagmei � şi
Studii Economice � se explică
prin faptul că de elaborarea de
studii economice se ocupă în
prezent institutele din
subordinea Academiei
Române, institutele de
învăţământ superior şi
Ministerul Dezvoltării şi
Prognozei.
     Instituţia statistică nu a avut
astfel de preocupări.
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3

Art. 2 � (2) Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice este condus de un preşedinte,
ajutat de doi vicepreşedinţi, funcţionari publici,
asimilaţi cu funcţiile de conducere de secretar
general, respectiv secretar general adjunct din
aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate.

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin.(2) astfel:

Art. 2 � (2) Institutul Naţional de Statistică este
condus de un preşedinte, ajutat de un
vicepreşedinte, asimilaţi cu funcţia de secretar de
stat şi, respectiv subsecretar de stat.

Autor:  dep. Lucia Cornelia Lepădatu

       Simplificarea structurii
de conducere.
       Dispoziţia asimilării
propusă de iniţiator nu este
în concordanţă cu
prevederile Legii nr.
188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici care
stabileşte expres care sunt
categoriile de funcţionari
publici, inclusiv cei cu
funcţii de conducere.
        Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

4

Art. 2 � (3) În subordinea Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice funcţionează
direcţiile generale teritoriale de statistică, ca
servicii publice descentralizate, finanţate de la
bugetul de stat, precum şi editura �Revista
Română de Statistică� şi Centrul Naţional de
Pregătire în Statistică, finanţate din venituri
extrabugetare.

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin.(3) astfel:

Art. 2 � (3) În subordinea Institutul Naţional de
Statistică funcţionează direcţii generale şi direcţii
judeţene de statistică, ca servicii publice
descentralizate, finanţate de la bugetul de stat,
precum şi editura �Revista Română de Statistică�
şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică,
finanţate din venituri extrabugetare.

Autor:  dep. Lucia Cornelia Lepădatu

     O mai bună dimensionare
a instituţiei în teritoriu,
direcţiile generale de
statistică vor funcţiona în
judeţele capitale ale
regiunilor de dezvoltare, iar
în restul judeţelor direcţii
judeţene de statistică.
     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1).
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Art. 2 � (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin
servicii de statistică oficială se înţelege:
Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice şi direcţiile generale teritoriale de
statistică, precum şi compartimentele statistice
din cadrul organelor de specialitate ale
administraţiei publice, coordonate metodologic
de către Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice.

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin.(4) astfel:

Art. 2 � (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin
servicii de statistică oficială se înţelege: Institutul
Naţional de Statistică, direcţiile generale de
statistică, direcţiile judeţene de statistică şi
compartimentele statistice din cadrul organelor de
specialitate ale administraţiei publice, coordonate
metodologic de Institutul Naţional de Statistică

Autor:  dep. Lucia Cornelia Lepădatu

     Reformulare în
concordanţă cu modificările
propuse la art. 2 alin. (3).
     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

6

Art. 21 � (1) În scopul formării profesionale
continue a personalului din serviciile de
statistică oficială, precum şi al promovării unei
culturi statistice în sistemul administraţiei
publice centrale şi locale, în companii şi
societăţi naţionale, regii autonome, societăţi
comerciale, în alte unităţi cu personalitate
juridică de drept public sau privat, se înfiinţează
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, în
subordinea Institutului Naţional de Statistică şi
Studii Economice, finanţat din venituri
extrabugetare.

 În cadrul art. I la punctul 4  se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 21 alin.(1) devenind:

Art. 21 � (1) În scopul formării profesionale
continue a personalului din serviciile de statistică
oficială, precum şi al promovării unei culturi
statistice în sistemul administraţiei publice centrale
şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii
autonome, societăţi comerciale, în alte unităţi cu
personalitate juridică de drept public sau privat, se
înfiinţează Centrul Naţional de Pregătire în
Statistică, în subordinea Institutului Naţional de
Statistică, finanţat din venituri extrabugetare.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1).
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Art. 22 � Organizarea şi funcţionarea Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a
Centrului Naţional de Pregătire în Statistică se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.

În cadrul art. I la punctul 4 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 22 devenind:

Art. 22 � Organizarea şi funcţionarea Institutului
Naţional de Statistică şi a Centrului Naţional de
Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

8

Art. 3 � (2) Potrivit principiului autonomiei,
Institutului Naţional de Statistică şi Studii
Economice este autorizat să stabilească în mod
imparţial şi independent, fără ingerinţe de pe
poziţii de interes ale Guvernului, partidelor
politice, grupărilor etnice, sindicatelor,
organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii
sau persoane fizice, sistemele de indicatori,
nomenclatoarele, clasificările, metodologiile,
tehnicile de înregistrare şi prelucrare, să publice
şi să difuzeze datele şi informaţiile statistice.
Acest principiu implică obligativitatea difuzării
statisticilor oficiale (date şi informaţii) tuturor
categoriilor de utilizatori, fără nici o restricţie şi

În cadrul art. I la punctul 5 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 3 alin. (2) devenind:

Art. 3 � (2) Potrivit principiului autonomiei,
Institutului Naţional de Statistică este autorizat să
stabilească în mod imparţial şi independent, fără
ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului,
partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor,
organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau
persoane fizice, sistemele de indicatori,
nomenclatoarele, clasificările, metodologiile,
tehnicile de înregistrare şi prelucrare, să publice şi
să difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest
principiu implică obligativitatea difuzării
statisticilor oficiale (date şi informaţii) tuturor
categoriilor de utilizatori, fără nici o restricţie şi în
condiţii de egalitate, în privinţa calităţii şi

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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în condiţii de egalitate, în privinţa calităţii şi
termenelor de difuzare.

termenelor de difuzare.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

9

Art. 4 � (1) Pentru asigurarea caracterului
obiectiv, transparent şi ştiinţific al
metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor
şi clasificărilor utilizate în activitatea de
statistică, se înfiinţează Consiliul de Coordonare
a Activităţii de Statistică, organ consultativ care
are, în principal, ca obiect de activitate analiza
şi avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului
statistic naţional, a rapoartelor de activitate ale
Institutului Naţional de Statistică şi Studii
Economice şi a Programului anual de cercetări
statistice şi studii economice.

În cadrul art. I la punctul 6 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 4 alin. (1) devenind:

Art. 4 � (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv,
transparent şi ştiinţific al metodologiilor,
indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificărilor
utilizate în activitatea de statistică, se înfiinţează
Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică,
organ consultativ care are, în principal, ca obiect
de activitate analiza şi avizarea strategiei de
dezvoltare a sistemului statistic naţional, a
rapoartelor de activitate ale Institutului Naţional de
Statistică şi a Programului anual de cercetări
statistice.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

10

                (2) Consiliul de Coordonare a
Activităţii de Statistică are următoarea
componenţă:

În cadrul art. I la punctul 6 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 4 alin. (2) devenind:

                   (2) Consiliul de Coordonare a
Activităţii de Statistică are următoarea
componenţă:

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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- 2 reprezentanţi ai Academiei Române;
- 4 reprezentanţi ai învăţământului superior

de specialitate şi cercetări;
- 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai

organelor de specialitate în subordinea
Guvernului;

- 1 reprezentant al Băncii Naţionale a
României;

- 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale;
- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale;
- 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare

în masă;
- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
şi Studii Economice este membru de drept.

- 2 reprezentanţi ai Academiei Române;
- 4 reprezentanţi ai învăţământului superior de

specialitate şi cercetări;
- 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai

organelor de specialitate în subordinea
Guvernului;

- 1 reprezentant al Băncii Naţionale a
României;

- 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale;
- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale;
- 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în

masă;
- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
este membru de drept.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

11

Art. 5 � (1) Pentru asigurarea datelor şi
informaţiilor necesare constituirii seriilor de
date statistice, Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice elaborează programe anuale
de cercetări statistice şi studii economice la
nivel naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi
alte structuri teritoriale.

În cadrul art. I la punctul 7 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 5 alin. (1) devenind:
Art. 5 � (1) Pentru asigurarea datelor şi
informaţiilor necesare constituirii seriilor de date
statistice, Institutul Naţional de Statistică
elaborează programe anuale de cercetări statistice
la nivel naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi
alte structuri teritoriale.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

    Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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Art. 7 � Programul anual de cercetări statistice
şi studii economice, după avizarea acestuia de
către Consiliul de Coordonare a Activităţii de
Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului
şi se dă publicităţii.

În cadrul art. I la punctul 8 se propune
introducerea unui nou alineat, astfel încât art. 7 să
aibă două alineate. Textul iniţial va devini alin. (1)
cu următorul conţinut.

Art. 7 � (1) Programul anual de cercetări statistice,
după avizarea acestuia de către Consiliul de
Coordonare a Activităţii de Statistică, se aprobă
prin hotărâre a Guvernului şi se dă publicităţii.

Autor: dep. Gheorghe Marin

Prin renumerotare.

13 Alin. nou                   (2) Realizarea programului anual de
cercetări statistice se finanţează de la bugetul
de stat.

Autor: dep. Napoleon Pop

Această prevedere
suplimentară este destinată
sublinierii caracterului
imperativ de finanţare de la
bugetul de stat a realizării
programului anual de
cercetări statistice.

14

Art. 9 - (1) Persoanele juridice � regii
autonome, companii şi sociatăţi naţionale,
societăţi comerciale indiferent de forma de
proprietate, instituţii ale administraţiei publice
centrale sau locale, partide politice, organizaţii

În cadrul art. I la punctul 10 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 9 alin. (1) devenind:

Art. 9 - (1) Persoanele juridice � regii autonome,
companii şi sociatăţi naţionale, societăţi
comerciale indiferent de forma de proprietate,
instituţii ale administraţiei publice centrale sau
locale, partide politice, organizaţii sindicale,

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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sindicale, patronale, neguvernamentale şi alte
tipuri de organizaţii � sunt obligate să furnizeze
gratuit serviciilor de statistică oficială, la
termenele, periodicităţile şi în forma solicitată,
datele şi informaţiile statistice în conformitate
cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise
de Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice în baza prezentei ordonanţe.

patronale, neguvernamentale şi alte tipuri de
organizaţii � sunt obligate să furnizeze gratuit
serviciilor de statistică oficială, la termenele,
periodicităţile şi în forma solicitată, datele şi
informaţiile statistice în conformitate cu
metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de
Institutul Naţional de Statistică în baza prezentei
ordonanţe.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

15

Art. 12 � (1) Pentru acoperirea nevoilor de date
şi informaţii statistice ale instituţiilor
administraţiei publice, Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice va ţine seama de
cerinţele de informare ale acestora la întocmirea
programelor anuale de cercetări statistice şi
studii economice.

În cadrul art. I la punctul 13 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 12 alin. (1) devenind:

Art. 12 � (1) Pentru acoperirea nevoilor de date şi
informaţii statistice ale instituţiilor administraţiei
publice, Institutul Naţional de Statistică va ţine
seama de cerinţele de informare ale acestora la
întocmirea programelor anuale de cercetări
statistice.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

        Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

16

                  (2) Cercetările statistice efectuate de
compartimentele statistice din cadrul organelor
de specialitate ale administraţiei publice se

Se propune eliminarea sintagmei � şi Studii
Economice �, textul art. 12 alin. (2) devenind:

                   (2) Cercetările statistice efectuate de
compartimentele statistice din cadrul organelor de
specialitate ale administraţiei publice se avizează

        Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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avizează de către Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice.

de către Institutul Naţional de Statistică.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

17

Art. 13 � Pentru domeniile specifice de
cercetare statistică aflate în componenţa
ministerelor şi a altor organe ale administraţiei
publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica
sanitară, statisticaînvăţământului, statistica
financiară, statistica şomajului, statistica
mediului înconjurător şi alte statistici,
autorităţile respective au obligaţia de a
transmite Institutului Naţional de Statistică şi
Studii Economice datele şi informaţiile
statistice ce urmează să fie incluse în seriile de
date statistice, în publicaţiile statistice sau
transmise organismelor internaţionale.

În cadrul art. I la punctul 14 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 13  devenind:

Art. 13 � Pentru domeniile specifice de cercetare
statistică aflate în componenţa ministerelor şi a
altor organe ale administraţiei publice, cum sunt:
statistica judiciară, statistica sanitară, statistica
învăţământului, statistica financiară, statistica
şomajului, statistica mediului înconjurător şi alte
statistici, autorităţile respective au obligaţia de a
transmite Institutului Naţional de Statistică datele
şi informaţiile statistice ce urmează să fie incluse
în seriile de date statistice, în publicaţiile statistice
sau transmise organismelor internaţionale.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

        Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

18

Art. 16 - Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice asigură, cu plată, difuzarea
datelor şi informaţiilor statistice către alte

În cadrul art. I la punctul 20 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 16  devenind:

Art. 16 - Institutul Naţional de Statistică asigură,
cu plată, difuzarea datelor şi informaţiilor statistice
către alte categorii de utilizatori prin publicaţii pe

        Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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categorii de utilizatori prin publicaţii pe suport
de hârtie sau electronice şi prin acces direct la
rezultatele cercetărilor stocate în baze de date
statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi
confidenţialităţii datelor şi informaţiilor
statistice.

suport de hârtie sau electronice şi prin acces direct
la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date
statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi
confidenţialităţii datelor şi informaţiilor statistice.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

19

Art. 17 � (1) Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice este autorizat să realizeze
cercetări statistice în afara celor cuprinse în
programul anual aprobat, la cererea unor
beneficiari interni sau externi, cu plată pe bază
de contract. În acelaşi mod, pe baza rezultatelor
cercetărilor statistice cuprinse în programele
anuale de cercetare şi studii economice,
Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice poate elabora studii, poate edita şi
furniza publicaţii, date şi informaţii statistice
din bazele de date statistice.

În cadrul art. I la punctul 21 se propune
eliminarea sintagmei � şi Studii Economice �,
textul art. 17 alin. (1) devenind:

Art. 17 � (1) Institutul Naţional de Statistică este
autorizat să realizeze cercetări statistice în afara
celor cuprinse în programul anual aprobat, la
cererea unor beneficiari interni sau externi, cu
plată pe bază de contract. În acelaşi mod, pe baza
rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în
programele anuale de cercetare, Institutul Naţional
de Statistică poate elabora studii, poate edita şi
furniza publicaţii, date şi informaţii statistice din
bazele de date statistice.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

    Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

20

                 (2) Sumele încasate din cercetări
statistice sau studii, realizate potrivit

Se propune eliminarea sintagmei � şi Studii
Economice �, textul art. 17 alin. (2) devenind:

                   (2) Sumele încasate din cercetări
statistice sau studii, realizate potrivit prevederilor

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)
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prevederilor alin. (1), precum şi cele aferente
publicaţiilor statistice şi serviciilor privind
furnizarea de informaţii şi date statistice pe
suport de hârtie, magnetic, sau prin acces direct
la bazele de date, rămân la dispoziţia Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice şi se
gestionează în regim extrabugetar.

alin. (1), precum şi cele aferente publicaţiilor
statistice şi serviciilor privind furnizarea de
informaţii şi date statistice pe suport de hârtie,
magnetic, sau prin acces direct la bazele de date,
rămân la dispoziţia Institutului Naţional de
Statistică şi se gestionează în regim extrabugetar.

Autor:  dep. Gheorghe Marin

21

                  (3) Din veniturile extrabugetare
astfel constituite, Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice poate efectua
cheltuieli curente de capital, soldul rămas la
finele anului reportându-se în anul următor, cu
aceeaşi destinaţie.

Se propune eliminarea sintagmei � şi Studii
Economice �, textul art. 17 alin. (3) devenind:

             (3) Din veniturile extrabugetare astfel
constituite, Institutul Naţional de Statistică poate
efectua cheltuieli curente de capital, soldul rămas
la finele anului reportându-se în anul următor, cu
aceeaşi destinaţie.
Autor:  dep. Gheorghe Marin

    Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)

22

Art. II � În cuprinsul legilor şi în toate celelalte
acte normative denumirea �Comisia Naţională
pentru Statistică� se înlocuieşte cu denumirea �
Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice �

În cadrul art. II  se propune reformularea textului
astfel:

Art. II � În cuprinsul legilor şi în toate celelalte
acte normative denumirea �Comisia Naţională
pentru Statistică� şi �Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice� se înlocuiesc  cu
denumirea � Institutul Naţional de Statistică �

Autor:  dep. Gheorghe Marin

     Corelare cu modificarea
de la art. 2  alin. (1)



13

                    Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi respinse de Comisie
Autori

Motivaţia respingerii

0 1 2 3
1

Art. 2 � (1) Statistica oficială în România este
organizată şi coordonată de Institutul Naţional
de Statistică şi Studii Economice, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale în
subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de
stat.

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin. (1) astfel:

Art. 2 � (1) Statistica oficială în România este
organizată şi coordonată de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice, organ de
specialitate autonom al administraţiei publice
centrale în subordinea Guvernului, finanţat de la
bugetul de stat.

Autor:  dep. Napoleon Pop

       Autonomia instituţiei
este stipulată în cadrul
articolului I punctul 5 din
prezenta ordonanţă.

2

Art. 2 � (3) În subordinea Institutul Naţional
de Statistică şi Studii Economice funcţionează
direcţiile generale teritoriale de statistică, ca
servicii publice descentralizate, finanţate de la

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin. (3) astfel:

Art. 2 � (3) În subordinea Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice funcţionează
direcţiile generale judeţene şi regionale de
statistică, ca servicii publice descentralizate,

Comisia a considerat
mai adecvat amendamentul
doamnei deputat Lucia
Cornelia Lepădatu.
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0 1 2 3
bugetul de stat, precum şi editura �Revista
Română de Statistică� şi Centrul Naţional de
Pregătire în Statistică, finanţate din venituri
extrabugetare.

finanţate de la bugetul de stat, precum şi editura
�Revista Română de Statistică� finanţată din
venituri extrabugetare.

Autor:  dep. Napoleon Pop

3

Art. 2 � (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin
servicii de statistică oficială se înţelege:
Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice şi direcţiile generale teritoriale de
statistică, precum şi compartimentele statistice
din cadrul organelor de specialitate ale
administraţiei publice, coordonate metodologic
de către Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice.

În cadrul art. I la punctul 3  se propune
reformularea textului art. 2  alin. (4) astfel:

Art. 2 � (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin
servicii de statistică oficială se înţelege: Institutul
Naţional de Statistică şi Studii Economice şi
direcţiile generale judeţene şi regionale de
statistică, precum şi compartimentele statistice din
cadrul organelor de specialitate ale administraţiei
publice, coordonate metodologic de către Institutul
Naţional de Statistică şi Studii Economice.

Autor:  dep. Napoleon Pop

        Comisia a considerat
mai adecvat amendamentul
doamnei deputat Lucia
Cornelia Lepădatu.

4

Art. 21 � (1) În scopul formării profesionale
continue a personalului din serviciile de
statistică oficială, precum şi al promovării unei
culturi statistice în sistemul administraţiei
publice centrale şi locale, în companii şi
societăţi naţionale, regii autonome, societăţi

În cadrul art. I la punctul 4  se propune
reformularea textului art. 21  alin. (1) astfel:

Art. 21 � (1) În scopul formării profesionale
continue a personalului din serviciile de statistică
oficială, precum şi al promovării unei culturi
statistice în sistemul administraţiei publice centrale
şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii
autonome, societăţi comerciale, în alte unităţi cu

        Comisia a considerat că
modul de finanţare propus de
iniţiator este mai potrivit.
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0 1 2 3
comerciale, în alte unităţi cu personalitate
juridică de drept public sau privat, se înfiinţează
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, în
subordinea Institutului Naţional de Statistică şi
Studii Economice, finanţat din venituri
extrabugetare.

personalitate juridică de drept public sau privat, se
înfiinţează Centrul Naţional de Pregătire în
Statistică, în subordinea Institutului Naţional de
Statistică şi Studii Economice, finanţat de la
bugetul de stat.

Autor:  dep. Napoleon Pop

5

Alin. nou

Alin. nou

În cadrul art. I la punctul 4  la art. 21, după alin.
(1), se propune introducerea a două alin. noi,  (11)
şi (12), cu următorul conţinut:

               (11) Centrul Naţional de Pregătire în
Statistică este autorizat să realizeze activităţi de
formare profesională continuă şi în afara celor
cuprinse în programul anual aprobat, la
cererea unor beneficiari interni sau externi, cu
plată pe bază de contract.

Autor:  dep. Napoleon Pop

               (12) Sumele încasate din activităţile
realizata potrivit prevederilor alin. (2) rămân la
dispoziţia Centrului Naţional de Pregătire în
Statistică şi se gestionează în regim
extrabugetar. Din veniturile astfel constituite,
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică
poate efectua cheltuieli curente şi de capital,

        Precizarea nu este
necesară, organizarea şi
funcţionarea Centrul
Naţional de Pregătire în
Statistică  stabilindu-se prin
hotărâre a Guvernului.
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0 1 2 3
soldul rămas la finele anului reportându-se în
anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Autor:  dep. Napoleon Pop

                                          PREŞEDINTE,

                                       Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Lucia Cornelia Lepădatu

                     Experţi parlamentari,
 Ştefan Condeescu

Doina Leonte
          Alina Hodivoianu
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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice,
trimis Comisiei, pentru examinare în fond, cu adresa nr. 402/05.09.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ precum şi avizul primit de la

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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