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A V I Z  

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, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu 

propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind organizării şi 

funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, trimisă cu adresa nr. Plx 567 

din 4 octombire 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub 

nr.4c-13/846 din 4 octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.226/2009. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

introducerea, ca regulă generală, a colectării datelor de către Institutul National de 

Statistică, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia si ceilalţi producători de 

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

astfel de date necesare INS. Astfel, iniţiativa 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. Totodată, 

iniţiativa are în vedere micşorarea sancţiunilor aplicate furnizorilor de date care nu 

furnizează date către INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi 

producători de statistici sau furnizează date eronate. 

În şedinţa din data de 8 noiembrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
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proiectul de lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ si avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

                     

 

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

                      Laura VICOL                                              Ladányi László-Zsolt
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