
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 

privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 

România în anul 2011  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din  

7 august 2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 

locuinţelor din România în anul 2011, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII 

din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 566 din 17 august 2007, cu următoarele modificări: 
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1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – În vederea cunoaşterii cât mai exacte a numărului şi 

distribuţiei teritoriale a populaţiei, a structurilor sale demografice, 

social-culturale şi economice, precum şi a fondului locativ şi a 

condiţiilor de locuit ale populaţiei, în luna martie 2011 se efectuează pe 

întreg teritoriul ţării recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 

România, numit în continuare recensământ. 

 

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) Organizarea şi efectuarea recensământului se 

realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Naţional de 

Statistică, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru 

recensământul populaţiei şi al locuinţelor, în concordanţă cu directivele 

Uniunii Europene precum şi cu normele Comisiei Economice pentru 

Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul recensământului 

populaţiei şi al locuinţelor.” 

 

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 7. – (1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, 

organizare, prelucrare şi publicare a datelor recensământului, pe baza 

recomandărilor Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor se organizează Secretariatul tehnic al Comisiei centrale 

pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor.” 
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4. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Anexă 

 

COMPONENŢA 

Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor 

 
 

Preşedinte - ministrul internelor şi reformei administrative 

Vicepreşedinţi - preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
 - secretar de stat la Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative 
 - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
 - secretar de stat la Ministerul Economiei şi 

Finanţelor 
 - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

Secretar - vicepreşedinte la Institutul Naţional de Statistică 

Membri: - secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului 

 - secretar de stat la Ministerul Apărării 
 - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe 
 - secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice 
 - secretar de stat la Ministerul Justiţiei 
 - secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor 
 - secretar de stat la Secretariatul General al 

Guvernului 
 - secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii 

Interetnice 
 - reprezentantul Academiei Române 
 - reprezentantul structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale 
 - preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 11 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 


