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CCRPL2021 

 

MINUTA 

ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 

din data de 19 martie 2020, ora 10.00,  

desfășurată sub formă de conferință audio 

I. Scopul întâlnirii: 

Constituirea Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021, în conformitate cu 

prevederile art. 4, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea 

Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021 și prezentarea principalelor informații 

privind recensământul populației și locuințelor ce va avea loc în anul 2021 în România. 

În condițiile impuse de starea de urgență decretată în România, ședința s-a desfășurat sub formă de conferință 

audio, organizată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

II. Participanți: 

 Ședința a fost condusă de către dl. Președinte I.N.S. Tudorel ANDREI, vicepreședintele Comisiei 

Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 (CCRPL2021). 

 

III. Temele dezbaterii: 

Membrilor Comisiei li s-au transmis prin poșta electronică, spre analiză, următoarele material 

corespunzătoare puncttelor 2-8 din Agenda ședinței (anexa 1 la prezenta Minută): 

 Prezentarea generală a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 

 Legislația națională și europeană referitoare la recensămintele populației și locuințelor din runda 

2021 

 CCRPL2021 – rol, atribuții, responsabilități 

 Statutul Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (proiect) 

 Instrucțiuni pentru constituirea comisiilor județene și locale de recensământ 

 Atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare(UCIR) și a Unităților Județene de Implementare a 

Recensământului (UJIR) 

 Programul de desfășurare a activităților Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021 

 Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 

IV. Discuții și măsuri: 

În deschiderea ședinței, dl. Tudorel ANDREI a adresat un cuvânt de ”Bun venit” tuturor participanților și a dat 

cuvântul fiecărui membru al Comisiei pentru a se putea constata dacă există cvorum. 

Dl. Tudorel ANDREI a anunțat faptul că ministrul afacerilor interne, dl. Marcel VELA este președintele 

CCRPL2021, iar dl. Gheorghe SORESCU, secretar de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, dl. gen.-

maior ing. Ionel-Sorin BĂLAN, director al S.T.S. și dl. Tudorel ANDREI, președintele I.N.S., sunt cei trei 

vicepreședinți ai Comisiei. 
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S-a comunicat faptul că ședința de constituire, ca de altfel toate ședințele viitoare ale Comisiei, se va încheia 

cu o Minută ce va fi comunicată tututor membrilor Comisiei. Aceștia vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare 

pentru formularea de observații, iar după definitivarea Minutei în urma observațiilor, ea va fi semnată de 

către toți participanții. 

În absența numărului de mobil, la ședință (conferința audio) nu a putut participa reprezentantul Ministerului 

Culturii. S-a menționat și faptul că numai Ministerul Sănătății nu a nominalizat încă reprezentantul său în 

componența CCRPL2021, dar se vor face demersurile necesare în acest sens.   

2. Constituirea CCRPL2021 - a fost supus discuțiilor materialul privind proiectul de statut al CCRPL2021. 

Dl. Președinte I.N.S. Tudorel ANDREI a supus votului constituirea Comisiei Centrale pentru Recensământul 

Populației și Locuințelor 2021. Aceasta a fost votată în unanimitate. 

În continuare, au fost prezentate succint punctele de pe Agenda ședinței. 

3. Prezentarea generală a Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2021 - a fost prezentat succint 

materialul pregătit pe această temă. 

Dl. Tudorel ANDREI a anunțat faptul că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 care legiferează 

organizarea și desfășurarea RPL2021 în România a fost aprobată în februarie 2020, mulțumind Guvernului și 

Senatului României, precum și instituțiilor implicate în avizarea acesteia, pentru eforturile depuse în 

aprobarea Ordonanței. 

Domnia sa a mai precizat că, pentru succesul viitorului recensământ al populației și locuințelor este necesar 

a se realiza o comunicare detaliată și transparentă către populație a metodelor, măsurilor, deciziilor ce 

urmează a fi luate  pentru implementarea cu succes a acestuia. 

Dl. Emil DRAGHICI, președintele Asociaţiei comunelor din România, a propus a se prezenta un material cu 

aspectele care au ridicat probleme la recensământul din 2011 pentru a putea preveni apariția acestora la 

riunda 2021. De asemenea, Domnia sa a considerat necesar să existe pe site-ul fiecărei prefecturi o secțiune 

în care să se prezinte măsurile și acțiunile care urmează să se desfășoare pentru pregătirea, organizarea și 

desfășurarea RPL2021, solicitare similar celei formulate și în cazul recensământului general Agricol (RGA2020) 

din ca carei comisie face, de asemenea, parte. 

Dl. Emil DRAGHICI a subliniat faptul că Registrul General Agricol nu este alimentat cu date de către 

administrațiile publice locale. 

4. Legislația națională și europeană referitoare la recensămintele populației și locuințelor din runda 2021 – 

a fost supus atenției membrilor CCRPL2021 materialul pregătit pe această temă. 

Legat de acest subiect, Dl. Tudorel ANDREI a amintit câteva dintre obligațiile pe care le are România în calitate 

de stat membru al U.E. care derivă din legislația europeană referitoare la recensămintele populației și 

locuințelor din runda 2021: 

- Transmiterea către Comisie (Eurostat) a estimării populației rezidente a României, până la 31.12.2022 

- Diseminarea unor indicatori de recensământ la nivel de griduri de 1 km2 până la aceeași dată 

- Respectarea metodologiei prevăzută de regulamentele europene, aceeași cu ca din runda din anul 2011. 

 

5. CCRPL2021 – rol, atribuții, responsabilități  

Vicepreședintele Comisiei, Dl. Tudorel ANDREI, a supus discuției materialul pregătit pe această temă.  
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A subliniat faptul că, din cauza situației excepționale pe care o parcurge România în prezent, comunicarea 

între membrii Comisiei se va realiza prin intermediul mesajelor de poștă electronică, membrii Comisiei putând 

transmite comentariile și punctele de vedere prin e-mail, iar votul se va realiza tot prin poșta electronică.  

Dl. Iulian STOIAN, înlocuitorul dlui. Daniel RĂDULESCU, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a 

precizat că ar fi util ca în activitatea de sectorizare a teritoriului să se țină seama de amplasarea în teritoriu a 

grupurilor informale, în care trăiește o parte din populația de etnie roma. Domnia sa a precizat că ar fi foarte 

util pentru această activitate un material pe care Agenția Națională pentru Romi  l-a înaintat ANCPI în cursul 

anului 2016. 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că, în pregătirea recensământului, se vor avea în vedere observațiile 

formulate de toate organizațiile ce reprezintă diverse categorii de populație, inclusiv cele ce reprezintă 

populația de etnie roma și a solicitat d-lui Stoian să transmit documentul/materialul/raportul respectiv și către 

membrii CCRPL2021. 

6. Instrucțiuni pentru constituirea comisiilor județene și locale de recensământ 

Înființarea comisiilor județene și locale de recensământ reprezintă a doua prioritate după constituirea 

CCRPL2021. Ele se constituie prin ordine ale Prefectului, respectiv decizii ale primarului. 

Se va transmite în teritoriu un model de Proces verbal de constituire a comisiilor județene pentru 

recensământul populației și locuințelor (inclusiv comisia municipiului București), respectiv un model de Proces 

verbal de constituire a comisiilor municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale. 

Un model de astfel de Proces verbal va fi circulat membrilor CCRPL2021 în cursul săptămânii viitoare, în scopul 

avizării acestuia. 

Reprezentantul M.A.I. a propus modificarea termenului de constituire a comisiilor județene și locale, noul 

termen propus fiind sfârșitul lunii mai 2020, pentru a nu pune o presiune suplimentară pe administrația 

publică locală în această perioadă. Propunerea a fost acceptată de toți membrii CCRPL2021. 

7. Atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare(UCIR) și a Unităților Județene de Implementare a 

Recensământului (UJIR) 

În completarea O.U.G. nr.19/2020, I.N.S. trebuie să promoveze cele 4 Hotărâri de Guvern referitoare la: 

 bugetul recensământului,  

 componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a 

Recensământului și, respectiv, a Unităților Județene de Implementare a Recensământului,  

 stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și 

nomenclatoarelor utile recensământului și respectiv,  

 privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative. 

Pentru o informare totală a membrilor CCRPL2021, proiectele celor 4 H.G.-uri vor fi prezentate mai întâi în 

cadrul CCRPL2021 și apoi lansate pe circuitul de avizare. 

8. Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 – a fost a supus discuției materialul pregătit pe această 

temă. 

 

În legătură cu Campania de Comunicare și Promovare a RPL2021, dna. secretar de stat pentru relații 

internaționale Daniela GÎTMAN, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), a exprimat 

disponibilitatea MAE, în baza atribuțiilor care îi revin, de a contribui la popularizarea recensământului 2021 

în rândul cetățenilor români care trăiesc în străinătate. În acest context, a subliniat importanța Strategiei de 

Promovare și Comunicare, precum și a coordonării între membrii CCRPL 2021, astfel încât MAE și misiunile 
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sale diplomatice și consulare să poată sprijini eficient și în timp real informarea cetățenilor români din afara 

granițelor, cu precădere a celor plecați în străinătate pentru o perioadă mai mică de un an. A propus ca un 

reprezentant al M.A.E. să facă parte din Consiliul de Comunicare și Transparență, a cărui constituire este 

prevăzută în O.U.G. nr. 19/2020 și care are rolul de a promova recensământul și a comunica opiniei publice 

principalele caracteristici ale recensământului, modalităţile de organizare şi de recenzare, drepturile şi 

obligaţiile ce revin persoanelor, modalităţile de diseminare și semnificația rezultatelor provizorii şi a celor definitive. 

Dl. Tudorel ANDREI a explicat că acest organism este menit să reprezinte opinia societății civile, a mediului 

academic, a mass-mediei și cercetătorilor, astfel încât să nu se suprapună cu Comisia Centrală a RPL2021 care 

este formată din reprezentanții ministerelor și altor instituții ale administrației publice centrale și locale cu 

responsabilități în implementarea cu succes a viitorului recensământ. 

9. Activitățile viitoare ale CCRPL2021 – membrii CCRPL2021 vor fi informați cu privire la acest subiect cu 

proxima ocazie. 

În final, nemaifiind alte intervenții, dl. Tudorel ANDREI a mulțumit membrilor Comisiei pentru participare și a 

declarat încheiată ședința de constituire a CCRPL2021. 

 

V. Concluzii: 

1. Membrilor CCRPL2021 li se vor transmite, după ședință : 

 Minuta ședinței din 19.03.2020; 

 Strategia de Comunicare a RPL2021 și  

 lista activităților viitoare ale Comisiei 

 Statutul Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021, cu 

modificarea agreată referiotr la art.1 alin (7) 

 Instrucțiuni pentru constituirea comisiilor județene și locale de recensământ, cu termenele 

mutate pentru finalul lunii mai 2020 în ceea ce privește constituirea acestor comisii, așa cum 

s-a convenit la ședința din 19.03.2020.  

Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observații pe Minută în termen de 3 zile lucrătoare. 

Absența unui mesaj va însemna că Minuta este aprobată tacit. 

2. Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observații pe Programul de desfășurare al 

activităților RPL2021 până la sfârșitul lunii martie a.c.. Absența unui mesaj va însemna că programul 

este aprobat tacit. 

3. În cursul săptămânii viitoare va fi circulat membrilor CCRPL2021 modelul de proces verbal pe care 

Comisia trebuie să-l avizeze și transmită către prefecți în vederea constituirii comisiilor județene și 

locale pentru RPL2021. 

4. Se va modifica termenul de constituire a comisiilor județene și locale, noul termen urmând a fi 

sfârșitul lunii mai 2020. 

5. Imediat ce proiectele de HG-uri vor fi definitivate, CCRPL2021 va fi informată despre conținutul acestora. 

6. Se va modifica textul alin. (7) al articolului 1 – Organizare din proiectul de Statut al Comisiei Centrale 

pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021. 

7. Urmează a fi prezentat în cadrul viitoarei ședințe a CCRPL2021 un material referitor la dificultățile 

întâmpinate cu ocazia recensământului din anul 2011, material ce va fi circulat către membrii 

CCRPL2021, pe email.  
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Anexa 1 

 

 

Agenda ședinței 

Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 

din data de 19 martie 2020, orele 10.00,  

la sediul Institutului Național de Statistică  

 

 

1. Cuvântul de deschidere a lucrărilor Comisiei: 

 Dl. Mircea VELA, Ministrul afacerilor interne, președinte CCRPL2021 

 Dl. Tudorel ANDREI, președintele I.N.S., vicepreședinte CCRPL2021 

2. Constituirea Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 

(CCRPL2021) 

3. Prezentarea generală a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 (RPL2021) 

4. Legislația națională și europeană referitoare la recensămintele populației și locuințelor din runda 

2021 

5. CCRPL2021 – rol, atribuții, responsabilități 

6. Instrucțiuni pentru constituirea comisiilor județene și locale de recensământ 

7. Atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare(UCIR) și a Unităților Județene de Implementare 

a Recensământului (UJIR) 

8. Prezentarea Programului de desfășurare a activităților Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

din anul 2021 

9. Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 

10. Activități viitoare ale Comisiei 

11. Alte subiecte 

 


