
 

  
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ  ECONOMICĂ, 
REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

      
     

                                                                  Bucureşti, 30.06.2010 
                                                              Nr. 21/182   
                                                              PL-x  365/2010 

           
 
 
           

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea  

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

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, trimis cu adresa           
nr. PL-x 365 din 31 mai 2010, înregistrată sub nr. 21/182 din 1 iunie 2010. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 mai 2010. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.159 din           

1 martie 2010. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 31/568 din           

8 iunie 2010.  
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de 

lege cu un amendament admis, conform avizului  nr. 26/1435 din 11 iunie 2010.  
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente admise, conform 

avizului  nr. 22/322 din 30 iunie 2010.  
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Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1038 din 19 aprilie 2010, susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor de la punctul II. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii organizării şi 
funcţionării statisticii Oficiale în România nr.226/2009, în sensul includerii în componenţa Consiliului Statistic Naţional a           
2 reprezentanţi ai Senatului şi a 2 reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor, în scopul asigurării transparenţei decizionale a Consiliului 
şi al verificării corectitudinii datelor care se prelucrează în cadrul Sistemului Statistic Naţional.  

Totodată, se are în vedere reducerea, pentru perioada 2010-2012, a indemnizaţiei de participare la şedinţă a membrilor 
Consiliului. 

Mai mult decât atât, proiectul de lege prevede şi posibilitatea acordată Institutului Naţional de Statistică de a primi, fără a 
fi necesară o cerere de propuneri, subvenţii de la Uniunea Europeană sub formă de granturi, respectiv fonduri externe 
nerambursabile de postaderare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 30 iunie 2010.  

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea Institutului Naţional de Statistică, 
domnul Virgil Voineagu – preşedinte, iar din partea  Băncii Naţionale a României, domnul Chirca Constantin – director adjunct şi 
domnul Dumitrescu Dorel Adrian – consilier juridic. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 
toţi deputaţii. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. I 
la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul raport. 

      În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.                                            
 
                                                 PRESEDINTE,                                            SECRETAR,                                                            
                                                                                               
                                                 Mihai TUDOSE                                                            Horia GRAMA                                 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                             
     Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Graziella  Segărceanu   
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Anexa  I 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   L E G E  

privind modificarea şi completarea Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România nr.226/2009 
 

 

Nemodificat.  

2.   Articol unic. -  Legea organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România 
nr.226/2009, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 
2009, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat.  

3.  ARTICOLUL 1 
Scopul 

 
 
 
 
Prezenta lege reglementează 
organizarea şi funcţionarea 
statisticii oficiale în România, 
constituirea, dezvoltarea şi 
coordonarea sistemului statistic 
naţional, pentru elaborarea 
sistematică şi programată de 
statistici oficiale în vederea 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
                                  „Articolul 1 
                                       Scopul 
 
 
Prezenta lege reglementează 
organizarea şi funcţionarea statisticii 
oficiale în România, constituirea, 
dezvoltarea şi coordonarea sistemului 
statistic naţional, pentru elaborarea 
sistematică şi programată de statistici 
oficiale în vederea formulării, 
implementării, modernizării şi 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 1 
Scopul 

Autor: Comisia economică. 
 

     Nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
formulării, implementării, 
modernizării şi evaluării politicilor 
naţionale, a planurilor de 
dezvoltare naţionale şi locale,   în 
conformitate cu principiile 
fundamentale ale statisticii 
oficiale, cu prevederile 
Regulamentului (CE) al 
Consiliului din 17 februarie 1997 
nr. 322/1997 privind statisticile 
comunitare şi ale Codului de 
practici ale statisticii europene. 
 

evaluării politicilor naţionale, a 
planurilor de dezvoltare naţionale şi 
locale, în conformitate cu principiile 
fundamentale ale statisticii oficiale, cu 
prevederile Regulamentului (CE) 
nr.223/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 
martie 2009 privind statisticile 
europene şi de abrogare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1101/2008 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind transmiterea 
de date statistice confidenţiale 
Biroului Statistic al Comunităţilor 
Europene, a Regulamentului (CE) 
nr.322/97  al Consiliului  privind 
statisticile comunitare şi a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităţilor 
Europene, precum şi cu principiile 
stipulate în Codul de practici al 
statisticilor europene." 
 

4.  ARTICOLUL 5 
Semnificaţia şi aplicarea 

principiilor fundamentale 
 
 
 

    Principiile fundamentale pe care 
se bazează statistica oficială sunt 
următoarele:  

2. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul 5 
Semnificaţia şi aplicarea 

principiilor fundamentale 
 

(1) Principiile fundamentale pe 
care se bazează statistica oficială sunt 
următoarele: 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 5 
Semnificaţia şi aplicarea 

principiilor fundamentale 
 

(1) Principiile fundamentale pe 
care se bazează statistica oficială 
sunt următoarele: 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    
a) Independenţa profesională – a 
Institutului Naţional de Statistică 
şi a celorlalţi producători de 
statistici oficiale faţă de alte 
departamente  şi organisme 
legislative, administrative sau 
având competenţă în formularea 
de politici, precum şi faţă de 
operatorii din sectorul privat, 
asigură credibilitatea statisticilor 
oficiale; 
 
                 
 
 
 
 
b) Autoritate în materie de 
culegere a datelor – Institutul 
Naţional de Statistică şi ceilalţi 
producători de statistici oficiale 
trebuie să deţină o  împuternicire 
legală clară pentru culegerea 
informaţiilor în vederea elaborării 
de statistici europene. La cererea 
autorităţilor statistice, 
administraţiile, întreprinderile şi 
gospodăriile, precum şi populaţia 
în general pot fi obligate prin lege 
să permită accesul la date sau să 
furnizeze date pentru elaborarea 
statisticilor oficiale; 

 
a) independenţa profesională - 
statisticile trebuie dezvoltate, 
elaborate şi difuzate într-un mod 
independent, în special în ceea ce 
priveşte alegerea tehnicilor, a 
definiţiilor, a metodologiilor şi a 
surselor care urmează să fie utilizate, 
precum şi a momentului şi a 
conţinutului tuturor formelor de 
difuzare, în lipsa oricărei presiuni din 
partea unor grupuri politice sau de 
interese sau din partea autorităţilor 
naţionale sau comunitare, fără a aduce 
atingere cerinţelor instituţionale, cum 
ar fi dispoziţiile bugetare privind 
instituţiile comunitare sau naţionale 
sau definirea necesităţilor statistice; 

b) imparţialitate - statisticile 
trebuie dezvoltate, elaborate şi 
difuzate într-un mod neutru, iar toţi 
utilizatorii trebuie să beneficieze de 
tratament egal; 
 
 

 
a) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 c) Adecvarea resurselor – 

Resursele aflate la dispoziţia 
Institutului Naţional de Statistică 
şi a celorlalţi producători de 
statistici oficiale trebuie să fie 
suficiente pentru a răspunde 
cerinţelor statisticilor oficiale; 
 
d) Angajamentul privind calitatea 
în statistici – Toţi membrii 
Institutului Naţional de Statistică 
şi ai celorlalţi producători de 
statistici oficiale se angrenează să 
lucreze şi să coopereze în 
conformitate cu principiile stabilite 
în Declaraţia privind calitatea 
Sistemului statistic european; 
 

c) obiectivitate - statisticile trebuie 
dezvoltate, elaborate şi difuzate  
într-un mod sistematic, fiabil şi just; 
acest principiu implică utilizarea de 
standarde profesionale şi etice şi 
transparenţa politicilor şi practicilor 
urmate faţă de utilizatori şi de 
respondenţii la anchetă; 
d) fiabilitate - statisticile trebuie să 
măsoare, cât mai fidel, mai exact şi 
mai cuprinzător posibil, realitatea pe 
care sunt menite să o reprezinte şi 
presupune utilizarea unor criterii 
ştiinţifice de selectare a surselor, a 
metodelor şi a procedurilor; 
 
 

c) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
d) Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

 e) Confidenţialitate în statistică – 
Confidenţialitatea informaţiilor pe 
care le furnizează repondenţii 
(gospodarii, întreprinderi, 
administraţii etc.) şi utilizarea lor 
numai în scopuri statistice trebuie 
să fie pe deplin garantate; 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) confidenţialitatea informaţiilor 
statistice - presupune protejarea 
datelor confidenţiale referitoare la 
unităţile statistice individuale, care 
sunt obţinute direct în scopuri 
statistice sau indirect din surse 
administrative sau din alte surse şi 
implică interzicerea utilizării datelor 
în alte scopuri decât cele statistice şi a 
divulgării ilegale a acestora; 

f) eficienţa costurilor - costurile 
pe care le implică elaborarea de 
statistici trebuie să fie proporţionale 
cu importanţa 
 

e) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Se elimină. 

 
Autor: Comisia economică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 



 7

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
f) Imparţialitate şi obiectivitate – 
Institutul Naţional de Statistică şi 
ceilalţi producători de statistici 
oficiale trebuie să producă şi să 
disemineze statistici oficiale 
respectând independenţa ştiinţifică 
şi într-o manieră obiectivă, 
profesionistă şi transparentă, prin 
care toţi utilizatorii sunt trataţi 
echitabil; 
 

f) eficienţa costurilor - costurile pe 
care le implică elaborarea de statistici 
trebuie să fie proporţionale cu 
importanţa rezultatelor şi a 
beneficiilor urmărite, resursele trebuie 
utilizate în mod optim, iar sarcina de 
răspuns trebuie redusă la minimum. 
Atunci când este posibil, informaţiile 
solicitate trebuie să poată fi uşor de 
obţinut din registrele sau sursele aflate 
la dispoziţie. Principiile statistice sunt 
dezvoltate în Codul de practici al 
statisticilor europene. 
 

f)  Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

 g) Metodologia solidă – 
Statisticile de calitate trebuie să 
se bazeze pe o metodologie 
solidă. Aceasta necesită 
instrumente, proceduri şi 
cunoştinţe de specialitate 
adecvate; 
 
h) Proceduri statistice adecvate – 
Statisticile de calitate trebuie să 
se bazeze pe proceduri statistice 
adecvate, implementate de la 
culegerea datelor până la 
validarea acestora; 
                
i) Sarcină de răspuns adecvată 
pentru repondenţi – Sarcina de 
răspuns trebuie să fie 
proporţională cu nevoile 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
utilizatorilor şi să nu se 
dovedească exercitivă pentru 
repondenţi. Institutul Naţional 
de Statistică şi ceilalţi 
producători de statistici oficiale 
monitorizează sarcina de 
răspuns şi stabilesc ţinte pentru 
reducerea sa în timp; 
 

 j) Eficienţa sub raportul 
costurilor – Resursele trebuie 
utilizate eficient;   
 
k) Relevanţă – Statisticile oficiale 
trebuie să îndeplinească nevoile 
utilizatorilor; 
 
l) Precizie şi fiabilitate 
(credibilitate) – Statisticile 
oficiale trebuie să reflecte 
realitatea cu precizie şi 
fiabilitate (să fie demne de 
îndreptare); 
m) Promptitudine şi punctualitate 
– Statisticile oficiale trebuie să 
fie diseminate într-o manieră 
promptă şi punctuală; 
 

   

 n) Coerenţă şi comparabilitate – 
Statisticile oficiale trebuie să 
aibă coerenţă internă şi în timp 
şi să fie comparabile între 
regiuni şi ţări; trebuie să fie 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
posibilă combinarea şi folosirea 
comună a datelor din diferite 
surse; 
 
o) Accesibilitate şi claritate – 
Statisticile oficiale trebuie să fie 
prezentate într-o formă clară şi 
uşor de înţeles, să fie diseminate 
într-o manieră adecvată şi 
convenabilă, să fie disponibile şi 
accesibile, respectându-se 
imparţialitatea, şi să fie însoţite 
de metadate şi linii directoare. 
 

                      ---------------------- (2) Dezvoltarea, elaborarea 
şi difuzarea statisticilor oficiale 
trebuie să ţină seama de recomandările 
şi de cele mai bune practici 
internaţionale." 

(2) Nemodificat. 
 

 

5.                          --------------------- 3. La articolul 12 alineatul (1), după 
litera j) se introduc două noi litere, lit.k) 
şi  1), cu următorul cuprins: 
 
 

„Articolul 12 
Competenţa şi numirea 
membrilor Consiliului 

..................................................................
 
         k)   2 reprezentanţi ai 
Administraţiei Prezidenţiale a 
României;  
 

3. La articolul 12 alineatul (1), după 
litera j) se introduc două noi litere, 
lit.k) şi 1), cu următorul cuprins: 
 
 
Se elimină. 
    Autor: Comisia economică. 
 
 
 
k) Nemodificat. 
 
 
 

Pentru claritatea 
textului şi respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
         l)   4 reprezentanţi ai 
Parlamentului României, 2 
reprezentanţi ai Senatului şi 2 
reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor." 
 

l) 4 reprezentanţi ai Parlamentului 
României, din care 2 reprezentanţi 
ai Senatului şi 2 reprezentanţi ai 
Camerei Deputaţilor." 
 
Autor: Comisia pentru administraţie

6.   
 
 
Art. 12 . -.................. 
 
(3) Membrii Consiliului sunt 
propuşi de organismele şi 
instituţiile prevăzute la alin.(1), 
din cadrul structurilor de 
conducere a acestora, şi sunt 
numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin 
decizie a primului-ministru. 
 

4. La articolul 12, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„(3) Membrii Consiliului sunt propuşi 
de organismele şi instituţiile prevăzute 
la alin.(l) şi sunt numiţi pe o perioada 
de 2 ani." 
 

4. Alineatul (3) al articolului 12 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    Autor: Comisia economică. 
 
(3) Nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

7.                               --------------- 5. La articolul 12, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alin. ( 3 1 ) şi 
(32), cu următorul cuprins: 
     „(31) Membrii Consiliului 
prevăzuţi la alin.(l) lit.a)-d) şi f)-j) 
sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, 
prin decizie a primului-ministru. 
Membrii prevăzuţi la alin.(l) lit.e) şi k) 
sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, 
prin decizie a guvernatorului Băncii 
Naţionale a României, respectiv prin 
decret al Preşedintelui României. 
     (32) Membrii Consiliului 
menţionaţi la alin.(l) lit.l) sunt numiţi 

5. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
pe o perioadă de 2 ani, prin hotărâre a 
plenului celor două Camere ale 
Parlamentului României." 
 

8.  Art. 12. ---------------- 
 
 
 
 
(4) Membrii Consiliului 
beneficiază de o indemnizaţie de 
participare la şedinţă egală cu 25% 
din salariul mediu lunar brut pe 
economie. 

6.  La articolul 12, alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
       „(4) Membrii Consiliului 
beneficiază de o indemnizaţie de 
participare la şedinţă egală cu 15% din 
salariul mediu lunar brut pe economie. 
Această indemnizaţie este valabilă 
pentru perioada 2010-2012." 
 
 
 

6.  Alineatul (4) al articolului 12 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    Autor: Comisia economică. 
 
(4) Nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

9.                     ---------------------- 7. La articolul 14, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
     „(l1) Institutul Naţional de 
Statistică este autoritatea naţională de 
statistică desemnată ca fiind 
organismul responsabil de coordonare 
a tuturor activităţilor la nivel naţional, 
în vederea dezvoltării, elaborării şi 
difuzării statisticilor europene, 
reprezentând punctul de contact pentru 
Comisie (EUROSTAT), cu privire la 
chestiuni statistice." 
 
 

7. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
10.                      ------------------------ 8. La articolul 15, după litera e) se 

introduce o nouă literă, lit. e1), cu 
următorul cuprins: 
    „e1) negociază şi încheie tratate 
internaţionale la nivel departamental şi 
alte înţelegeri internaţionale;" 

 

8. Nemodificat.  

11.                         ----------------------- 9. La articolul 16, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alin.(11) şi 
(l2), cu următorul cuprins: 
    „(l1) Pentru dezvoltarea, elaborarea 
şi difuzarea statisticilor europene, în 
conformitate cu prevederile art.168 
alin.(l) litd) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei 
din 23 decembrie 2002 de stabilire a 
normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE, Euratom) 
nr.1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor 
Europene, Institutul Naţional de 
Statistică poate primi, fără a fi 
necesară o cerere de propuneri, 
subvenţii de la UE sub formă de 
granturi, respectiv fonduri externe 
nerambursabile de postaderare. 
       (12) Granturile astfel obţinute 
funcţionează pe principiul 
prefinanţării din bugetul 
beneficiarului, al restituirii 
cheltuielilor de către finanţator şi al 
reîntregirii veniturilor." 

9. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 226/2009 Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
12.  Art. 16 . .............. 

 
 
 
 
(5) Fondurile externe 
nerambursabile prevăzute la 
alin.(4) şi fondurile reprezentând 
contribuţia părţii române aferentă 
acestora sunt cuprinse în bugetul 
Institutului Naţional de Statistică. 
 

10. La articolul 16, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„(5) Fondurile prevăzute la alin.(l1), 
(l2)  şi (4), precum şi fondurile 
reprezentând contribuţia părţii române 
aferentă acestora sunt cuprinse în 
bugetul Institutului Naţional de 
Statistică." 

10. Alineatul (5) al articolului 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    Autor: Comisia economică. 
 
(5) Nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Anexa II 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 

 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1. 3. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) 
se introduc două noi litere, lit.k) şi 1), cu 
următorul cuprins: 
                „Articolul 12  
Competenţa şi numirea membrilor Consiliu
.....................................................................
         k)   2 reprezentanţi ai Administraţiei 
Prezidenţiale a României;  
         l)   4 reprezentanţi ai Parlamentului 
României, 2 reprezentanţi ai Senatului şi 
2 reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor." 
 

3.  Se elimină. 
 
    Autor: Comisia pentru buget. 

1. Pentru a nu creşte cheltuielile 
bugetare. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
considerat oportună menţinerea textului 
adoptat de Senat. 

Camera 
Deputaţilor 

2.  5. La articolul 12, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alin. ( 3 1 ) şi 
(32), cu următorul cuprins: 
     „(31) Membrii Consiliului prevăzuţi la 
alin.(l) lit.a)-d) şi f)-j) sunt numiţi pe o 
perioadă de 2 ani, prin decizie a primului-
ministru. Membrii prevăzuţi la alin.(l) 
lit.e) şi k) sunt numiţi pe o perioadă de 2 
ani, prin decizie a guvernatorului Băncii 
Naţionale a României, respectiv prin 
decret al Preşedintelui României. 
     (32) Membrii Consiliului menţionaţi 
la alin.(l) lit.l) sunt numiţi pe o 
perioadă de 2 ani, prin hotărâre a 
plenului celor două Camere ale 
Parlamentului României." 

5. La articolul 12, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. ( 3 1 , cu 
următorul cuprins: 
     „(31) Membrii Consiliului prevăzuţi la 
alin.(l) lit.a)-d) şi f)-j) sunt numiţi pe o 
perioadă de 2 ani, prin decizie a primului-
ministru. Membrii prevăzuţi la alin.(l) 
lit.e) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, 
prin decizie a guvernatorului Băncii 
Naţionale a României.” 
      

Autor: Comisia pentru buget. 

1. Corelare cu eliminarea punctului 3 
din textul adoptat de Senat. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
considerat oportună menţinerea textului 
adoptat de Senat. 

Camera 
Deputaţilor 



 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
           
 

 
 

                         Bucureşti, 30.06.2010                
                         Nr. 21/182 
                         PL-x  365/2010 
 

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 

România nr.226/2009, trimis, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 365 din         

31 mai 2010, înregistrată sub nr. 21/182 din 1 iunie 2010, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                                       Mihai  TUDOSE 
 

 

 

 

 


		2010-07-01T15:59:45+0300
	Nicoleta I. Ghencian




