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                 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 

România nr. 226/2009, transmisă  în vederea examinării în fond, cu adresa nr. Pl-x 567/2022 

din 4 octombrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/470 din 4 octombrie 2022, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 
 

 

 PREŞEDINTE 
 

   Costel Neculai DUNAVA 

anca.chiser
Conf cu Originalul
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R  A  P  O  R  T  
 

asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea 

 Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 

 nr. 226/2009 
 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru 

completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 

România nr. 226/2009, transmisă cu adresa nr. Pl-x 567/2022 din 4 octombrie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/470 din 4 octombrie 2022. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

pentru completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii 

oficiale în România nr. 226/2009, în şedinţa din 28 septembrie 2022. 

          Comisia juridică, de disciplină și imunități a acordat un aviz favorabil inițiativei 

legislative, prin adresa nr. 4c-13/846 din 8 noiembrie 2022. 

           Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a acordat un 

aviz negativ propunerii legislative, prin adresa nr. 4c-7/638 din 8 noiembrie 2022. 

Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil inițiativei legislative, cu observații 

și propuneri, transmis cu adresa nr. 770 din 30 iunie 2022. 
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Consiliul Economic și Social a acordat un aviz favorabil inițiativei legislative, cu o 

observație, transmis cu adresa nr. 3786  din 21 iunie 2022. 

            Institutul Național de Statistică (I.N.S.) și-a exprimat punctul de vedere 

negativ, cu privire la propunerea legislativă, transmis cu adresa nr. 5920 din                         

13 octombrie 2022, înregistrată la Comisie sub nr. 4c-1/544 din 14 octombrie 2022. 

         Guvernul, prin adresa nr. 13015 din 25 noiembrie 2022, înregistrată la Comisie sub 

nr. 4c-1/695 din 5 decembrie 2022, își exprimă punctul de vedere negativ cu privire la 

adoptarea inițiativei legislative. 

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 

nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, iniţiativa, conform 

expunerii de motive, vizează introducerea, ca regulă generală, a colectării datelor de către 

Institutul National de Statistică, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia și ceilalţi 

producători de statistici oficiale, direct de la autorităţile şi instituţiile publice care deja au 

colectat astfel de date necesare I.N.S.. 

 De asemenea, iniţiativa legislativă propune ca Institutul Naţional de Statistică şi 

ceilalţi producători de statistici oficiale să poată cere date furnizorilor de date, doar în 

situaţia în care nu există nicio sursă administrativă din care să obţină datele respective, şi 

numai datele care nu sunt disponibile din nicio sursă administrativă.  

În acest sens, Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici 

oficiale vor încheia protocoale cu instituţiile şi autorităţile publice relevante care sunt 

administratori ai registrelor de bază pentru a colecta date.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare au examinat iniţiativa legislativă și documentele care o 

însoțesc în ședința din 7 februarie 2023.   

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au participat la dezbateri 16 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea:  Institutului 

Național de Statistică, domnul președinte Tudorel Andrei și domnul director Artur- 

Emilian Simion. 

           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au constatat următoarele: modificările propuse de inițiatori nu sunt realiste. 

Astfel, sursele administrative au fost proiectate să deservească alte scopuri și nu 

răspund, întru totul, nevoilor statistice și, în unele cazuri, calitatea acestora nu este 

satisfăcătoare pentru calculul indicatorilor statistici ce caracterizează economia 

României. De asemenea, impactul trecerii la un nou sistem trebuie să fie bine 
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documentat și evaluat (sub diverse aspecte: fezabilitatea, calitatea rezultatelor, 

infrastructura necesară, competențele necesare, resursele necesare). 
 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii 

privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009. 
 
 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 
 

 

                 PREŞEDINTE    
                                                                                                                                 

 

         Costel Neculai DUNAVA 
                                                                                                              

                                                   SECRETAR 
                                                                                                                                             

 

                                                                  Bogdan-Alin STOICA       
                                                                          
  
 

                                                                                                                                             Şef serviciu                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               Lidia-Graziella Segărceanu     
                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Consilier parlamentar 

                                                                                                                                  Alina Cristina Hodivoianu 


