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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 

din 4 februarie 2020 privind recensământul general agricol din România 

runda 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 

din 12 februarie 2020 cu următoarele modificări și completări: 

 

1. După alineatul (3) al articolului 1, se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

„(31) În situații justificate: pandemii, dezastre naturale, stare de 

alertă, stare de urgență, referendum, alegeri locale, alegeri parlamentare, 

perioada prevăzută la alin. (3) poate fi modificată prin hotărârea Comisiei 

centrale pentru recensământul general agricol, denumită în continuare 

Comisia centrală pentru recensământ, care răspunde de pregătirea, 

coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului.” 
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2. Alineatul (5), al articolului 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(5) Comisia centrală pentru recensământ își încetează 

activitatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data diseminării rezultatelor 

finale ale recensământului.” 

 

3. La alineatul (8) al articolului 5, literele f) și g) se modifică 

și vor avea următorul cuprins: 

„f) în completarea numărului de tablete disponibile, achiziționează 

tabletele necesare pentru realizarea recensământului; 

g) achiziționează acumulatorii externi pentru dispozitivele 

informatice portabile.” 

 

4. După articolul 21, se introduce un nou articol, articolul 211, 

cu următorul cuprins: 

„Art. 211. – Prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea  

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare, Institutul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile lor teritoriale, pot organiza 

concursuri pentru ocuparea posturilor prevăzute în Anexa nr. 13 și pentru 

personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 22 alin. (1)” .  

 

5. În anexa nr. 2 după litera a) se introduce o nouă literă, 

litera a1), cu următorul cuprins: 

„a1) adoptă hotărâri privind unele măsuri pentru îndeplinirea 

prevederilor prezentului act normativ;” 

 

6. În anexa nr. 8, litera s) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 „s) urmăresc ca în perioada de recenzare, în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, personalul de recensământ să se identifice prin 

prezentarea legitimației care îi atestă această calitate;” 

 

7. În anexa nr. 13, nota de subsol 5) se abrogă.  

 

8. În anexa nr. 13, nota de subsol 6) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„6) în perioada 01.01 – 31.05.2022” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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