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AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 9 august 2010
cu privire la modificările legislaţiei privind statistica oficială
(CON/2010/66)

Introducere şi temei juridic
La 15 iulie 2010 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Institutului Naţional de Statistică
din România o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la un proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România 1
(denumit în continuare „proiectul de lege”).
Competenţa BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) şi pe articolul 282
alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi pe articolul 2 alineatul (1) a treia şi a
patra liniuţă din Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale
Europene de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de reglementare2, întrucât proiectul de lege
se referă la Banca Naţională a României (BNR) şi la colectarea, elaborarea şi difuzarea datelor statistice
din domeniile monetar, financiar, bancar, al sistemelor de plăţi şi al balanţei de plăţi. În conformitate cu
articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul
guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.

Scopul proiectului de lege

1.1

Proiectul de lege completează Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii
oficiale în România cu unele dispoziţii ale Regulamentului (CE) nr. 223/20093 pentru a actualiza
legislaţia românească referitoare la statistica oficială prin includerea modificărilor aduse Sistemului
Statistic European.

1.2

În special, proiectul de lege introduce principiile fundamentale ale statisticii oficiale, respectiv
independenţa
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profesională,

imparţialitatea,

obiectivitatea,

fiabilitatea,

confidenţialitatea

Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, Monitorul Oficial al României nr.
397 din 11 iunie 2009.
Ediţia specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 1, vol. 2, p. 63.
Regulamentul (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 (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

informaţiilor statistice şi eficienţa costurilor. Definiţiile acestor principii sunt identice cu cele ale
principiilor statistice din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
1.3

Totodată, proiectul de lege extinde structura Consiliului Statistic Naţional din România, un organ
consultativ, cu şase noi membri dintre care doi reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi patru
reprezentanţi ai Parlamentului (câte doi reprezentanţi ai fiecăreia dintre cele două camere ale
acestuia) pentru a asigura imparţialitatea, transparenţa şi caracterul ştiinţific al activităţilor legate
de statistica oficială.

1.4

În plus, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, Institutul
Naţional de Statistică din România este desemnat drept autoritatea statistică naţională responsabilă
cu coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării
statisticilor europene. Acelaşi institut reprezintă punctul de contact pentru Comisie (Eurostat) cu
privire la chestiuni statistice.

1.5

Nu în ultimul rând, se intenţionează extinderea competenţei Institutului Naţional de Statistică din
România prin atribuirea acestuia de sarcini de negociere şi încheiere de tratate internaţionale la
nivel departamental şi de alte acorduri internaţionale în limitele competenţei sale4.

2.

Observaţii cu caracter general

2.1

În Avizul CON/2009/425 cu privire la proiectul Legii nr. 226/2009 BCE a apreciat ca binevenite
dispoziţiile care recunoşteau şi menţineau independenţa BNR ca participant la Sistemul Statistic
Naţional şi ca producător de statistici oficiale în sfera sa de competenţă. În cadrul acestui aviz s-a
subliniat faptul că statisticile dezvoltate, elaborate şi difuzate de BNR ca parte a Sistemului
European al Băncilor Centrale sunt guvernate de principii statistice6 asemănătoare, însă nu identice
cu principiile consacrate prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

2.2

BCE apreciază şi intenţia autorităţilor române de a actualiza şi direcţiona dispoziţiile cadrului
legislativ naţional privind statistica în scopul respectării schimbărilor produse la nivel european şi
al satisfacerii nevoilor utilizatorilor de date statistice.

Prezentul aviz va fi publicat pe website-ul BCE.
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În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, Monitorul Oficial al României nr. 23
din 12 ianuarie 2004.
Toate avizele BCE sunt publicate pe site-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu.
A se vedea articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene şi
Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (Ediţia specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 1, vol. 2, p. 98).
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Adoptat la Frankfurt pe Main, 9 august 2010.
[semnat]
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