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CCRPL2021 

 

MINUTA 

şedinŃei Comisiei centrale pentru recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021 
(CCRPL2021) 

din data de 21 iulie 2021, ora 10.00, desfăşurată la sediul M.A.I. și în regim de video-conferinŃă 

 

I. Scopul întâlnirii: 

Comunicarea celor mai recente informații privind Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021: 
 Prezentarea Raportului final de evaluare a Recensământului de probă al populaţiei şi 

locuinţelor runda 2021 (RPL2021) 

 Actualizarea bazei de date de clădiri de locuit și locuințe pentru RPL2021; beneficii 
pentru administrațiile publice locale 

 Aprobarea Metodologiei privind metoda imputării prin metode statistice 

 Prezentarea Legii nr.204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România în anul 2021 

 Aprobarea modificărilor aduse Programului de organizare și desfășurare a RPL2021, 
ca urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 a CCRPL2021 și a adresei SGG nr. 
354/I.Z./02.06.2021 prin Hotărâre a CCRPL2021 (Hotărârea nr.4/2021) 

 Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 (probleme de rezolvat) 

 Alte subiecte: 

o Hotărârea  nr. 3/2021 și Hotărârea nr.4/2021 a CCRPL2021,  

o prezentarea propunerilor adresate conducerii CCRPL2021 de către membri 
referitoare la conținutul chestionarelor de recensământ al populației și locuințelor 
runda 2021. 

Materialele aferente fiecărui subiect în parte au fost transmise, în prealabil, prin poșta electronică 
membrilor CCRPL2021 pentru studiere și formulare de observații. 

 

II. Participanţi: 

 Şedinţa a fost condusă de dna. secretar de stat MAI Irina ALEXE, vicepreşedinte al Comisiei 
Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (CCRPL2021), care l-a înlocuit 
pe domnul ministru Lucian Nicolae BODE, președintele CCRPL2021. 

 Lista completă a participanţilor este prezentată în Anexă. 
  



2 
 

 

III. Cuvântul de deschidere a lucrărilor CCRPL2021: 

Ședința a fost deschisă de către Dna. Irina ALEXE, vicepreşedinte CCRPL2021, care a precizat că îl 
înlocuiește pe domnul minisitru Lucian Nicolae Bode, aflat la o altă activitate și care a adresat un 
cuvânt de "Bun venit " tuturor participanţilor, atât celor prezenți în sală cât și celor prezenți online şi 
a făcut o prezentare a scopului ședinței, supunând aprobării membrilor CCRPL2021 agenda ședinței. 
Agenda a fost aprobată fără modificări. 

Dl. Tudorel ANDREI, președintele Institutului Național de Statistică (INS), vicepreședinte CCRPL2021 
a mulțumit colegilor de la MAI pentru posibilitatea organizării acestei întâlniri a CCRPL2021 atât în 
mediu fizic cât și online. Amânarea cu o săptămână a ședinței s-a făcut pentru a avea puncte de 
vedere scrise sau discuții informale între membrii CCRPL pe materialele prezentate în cadrul ședinței. 
Dl. Tudorel ANDREI a prezentat momentul actual în care ne aflăm, cel al finalizării colectării datelor 
pentru Recensământul General Agricol runda 2020 (RGA2020) care s-a desfășurat de o manieră 
impecabilă, constituindu-se, totodată, și într-o fază pilot a RPL2021, ținând seama de instrumentele 
pe care INS le-a propus și de modalitatea de culegere a datelor. Dl. Tudorel ANDREI a subliniat 
colaborarea exemplară pe care INS a avut-o cu celelalte instituții implicate în mod direct: Ministerul 
Agriculturii, STS și MAI și faptul că RGA2020 este un recensământ de succes, cu date culese exhaustiv 
și de foarte bună calitate, mai ales că validarea datelor a fost realizată, practic, în timp real. 

Dl. gl.lt. ing. Ionel-Sorinel VASILCA - prim-adjunctul directorului STS, în cuvântul său, a mulțumit 
pentru invitația de participare, explicând că Dl. gl.lt. ing. Ionel-Sorin Bălan participă la altă activitate 
împreună cu dl ministru al M.A.I.. Dânsul a rememorat momentul în care s-au pus bazele colaborării 
dintre INS și STS în realizarea celor două recensăminte ale României (RGA2020 și RPL2021) și a 
subliniat dorința INS de a identifica soluțiile de eficientizare a procesului de recenzare încă din anul 
2017, precum și dorința președintelui INS de modernizare, de informatizare și de reutilizare a 
investițiilor în tehnologie pentru eficiență economică. În acest moment STS are infrastructura 
instalată, operaționalizată și pusă la dispoziție pentru RGA2020, precum și cea de Call Center, toate 
aplicațiile asociate care vor fi reutilizate integral pentru noua aplicație de recenzare a populației și 
locuințelor.  

Referitor la RPL2021, Dl. gl.lt. ing. Ionel-Sorinel VASILCA  a caracterizat perioada de probă ce s-a 
desfășurat în luna martie 2021 ca o acțiune de succes, iar micile retușuri de natură tehnică și care 
privesc în special partea de colectare a datelor GPS se vor rezolva dacă se vor pune la dispoziția STS 
scenariile în care acestea nu au putut fi realizate astfel încât să se ia măsurile corective necesare. 
Domnia sa a subliniat faptul că STS pune în continuare întreaga expertiză tehnică în folosul RPL2021. 

Dna. secretar de stat Irina ALEXE a solicitat secretariatului comisiei să precizeze cvorumul de ședință 
– 21 membri prezenți din 25 membri ai CCRPL2021. De asemenea, a adresat rugămintea, către 
secretariatul CCRPL2021, să se asigure că materialele prezentate în ședință sunt în concordanță cu 
modificările care au fost aduse prin Legea nr.204/20.07.2021, de aprobare a OUG nr.39/2021, 
anunțând și publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20.07.2021.  
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IV.Discuţii şi măsuri: 

1. Prezentarea Raportului final de evaluare a Recensământului de probă al populaţiei şi 

locuinţelor runda 2021 (RPL2021) 

Dl. Tudorel ANDREI a subliniat câteva aspecte din acest material. Recensământul de probă nu este 
realizat pentru a culege date, chiar și sub formă de eșantion, ci pentru a verifica în ce măsură 
instrumentele pe care le propunem sunt conforme cu ceea ce se întâmplă în realitate și a subliniat 
perioada cu totul deosebită în care s-a realizat acest recensământ de probă. Am avut de ales între a 
nu-l mai organiza, fiind în perioada de pandemie și a-l organiza și a ne asuma riscurile. Decizia a fost 
să continuăm, mai ales că era pentru prima dată când se aplica o asemenea metodă de colectare a 
datelor și, cu excepția județului Ilfov, în restul județelor recensământul de probă a fost organizat în 
bune condiții.  

S-au cules informații importante cu privire la reacția populației față de recensământ și față de această 
metodă de culegere a datelor, precum și informații referitoare la calitatea sectorizării, care este 
crucială pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a RPL2021. 

Au fost derulate cele 3 etape de colectare a datelor: extragerea de date de interes pentru RPL2021 
din surse administrative, cu anumite limitări, culegerea datelor în online (s-a subliniat că publicitatea 
fost foarte redusă comparative cu cea care se va efectua pentru recensământul propriu-zis) și 
culegerea datelor în format clasic dar folosind tableta.  

Referitor la concluziile prezentate în Raport, Dl. Tudorel ANDREI a subliniat că pentru perioada de 
culegere propriu-zisă a datelor (în anul 2022) va fi dezvoltat sistemul de monitorizare care va permite 
să știm la nivel de persoană cine a răspuns în online și cine va primi vizita recenzorului (deoarece nu 
va mai fi necesară vizita recenzorului la locuințele în care toți membri au completat datele prin auto-
recenzare).  

Prin chestionarul propus de INS au fost culese informații privind dificultatea completării răspunsurilor 
la anumite întrebări. În realizarea instrucțiunilor de completare a acestuia se va ține seama de toate 
aceste aspecte.  

Raportul de evaluare a RPL2021 nu a prezentat doar aspectele pozitive, ci mai ales pe cele negative 
care au fost constatate în această etapă, în vederea îmbunătățirii sau remedierii lor. Echipa INS, 
împreună cu colegii de la STS și Banca Mondială vor aduce corecțiile necesare acestui instrument de 
foarte bună calitate pe care INS îl propune anul viitor pentru culegerea datelor la RPL2021. 

 

2. Actualizarea bazei de date de clădiri de locuit și locuințe pentru RPL2021; beneficii pentru 

administrațiile publice locale 

Referitor la actualizarea bazei de date de clădiri de locuit și locuințe pentru RPL2021, Dl. Tudorel 
ANDREI a precizat că este una din activitățile foarte dificile realizate atât cu forțe proprii cât și folosind 
noii angajați pe care i-am putut avea la dispoziție conform legislației în vigoare. Este o activitate 
crucială. În această perioadă INS și structurile sale teritoriale au început și vor finaliza în scurt timp 
punerea în coordonate GIS a tuturor clădirilor care vor face obiectul activității de recenzare.  Dacă nu 
există completitudine în această bază de date este posibil sa existe incoerențe în repartizarea 
recenzorilor în teren. Este o activitate dificilă, dar rezultatele vor fi pe măsură întrucât aceasta va fi 
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una din bazele de date foarte importante pentru administrația publică centrală și locală. Ne-am fi 
dorit foarte mult ca aceste informații să le avem din surse administrative dar, ținând seama de ceea 
ce există la acest moment, am mers pe această variantă pentru a realiza această bază de date, care 
va fi apoi transferată instituțiilor interesate, conform cadrului legal.  

Propunerea de Hotărâre a CCRPL2021 (nr.3/21.07.2021) are în vedere solicitarea adresată comisiilor 
locale de a acorda sprijin pentru finalizarea acestei acțiuni, deoarece fără participarea primarilor este 
foarte dificilă realizarea și finalizarea acestei activități. În majoritatea județelor activitatea este în 
etapa de finalizare, dar mai sunt anumite localități (există excepții) unde încă se desfășoară greu 
această colaborare între DTS-uri și autoritățile administrației publice. Această hotărâre dă mesajul 
“sprijiniți această acțiune pentru că această bază de date, odată finalizată, este utilă și 
administratrației publice locale”. Ulterior, va deveni o bază a tuturor clădirilor din România și nu 
numai a clădirilor cu destinație de locuit, cum este în prezent. 

Dl. Emil DRĂGHICI, președintele Asociației comunelor din România, a făcut propunerea ca pe site-
urile prefecturilor să fie postată lista UAT-uri în care acțiunea de actualizare a bazei de date este 
întârziată. Dl. Tudorel ANDREI a propus ca lista ce va fi făcută publică să conțină UAT-urile care au 
înregistrat rezultate pozitive ale acestei acțiuni pentru a încuraja și pe altele de a accelera acțiunea 
de actualizare a datelor despre clădiri și locuințe. Dna. secretar de stat Irina ALEXE a propus ca 
secretariatul comisiei să realizeze o sinteză a acestei ședințe care să fie transmisă către toate 
instituțiile prefectului astfel încât prefecții, președinți ai comisiilor județene, să fie informați despre 
ceea ce s-a discutat în prezenta ședință a CCRPL2021, precizând că, din punctul dânsei de vedere, 
este suficient. 

De asemenea, doamna secretar de stat Irina Alexe a întrebat dacă structurile asociative ale 
autorităților administrației publice locale, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației sunt de acord cu norma imperativă din proiectul de hotărâre, iar răspunsurile au fost 
favorabile, subliniindu-se faptul că sunt obligații legale ce revin acestor autorități.  

 

3. Aprobarea Metodologiei privind metoda imputării prin metode statistice 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat că acesta este un document tehnic care descrie cum se rezolvă cazurile 
în care, fie lipsește informația completă despre o unitate statistică (clădire, locuință, gospodărie, 
persoană), fie lipsește o parte de informație, respectiv valoarea unei anumite variabile.  

Domnia sa a făcut precizarea că prin imputare nu se înțelege validare ci completarea unei informații 
pentru o anumită variabilă sau pentru o anumită unitate statistică când aceasta este eronată sau 
lipsește. Aceasta reprezintă o metodă folosită în mod uzual în statistică pentru ameliorarea calității 
valorii indicatorilor și nu aduce elemente de noutate. De asemenea, a precizat faptul că nu se vor 
imputa variabilele legate de etnie, limbă maternă și religie.   

Dna. secretar de stat Irina ALEXE  a precizat că Legea nr.204/2021 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România 
în anul 2021 a fost adoptată ieri, 20.07.2021. Prin urmare, trebuie verificat ca precizările din 
metodologie să fie în concordanță cu modificările aduse de lege. Domnia sa a solicitat corelarea 
perioadei din anexa 4 (din Lg nr.204/2021), respectiv decembrie 2021-iulie 2022 cu cea din 
metodologie la care trebuie să se refere datele furnizate de M.A.I. – IGPR “extras din baza de date a 
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persoanelor aflate în penitenciare, condamnate sau arestate preventiv… custodiate în perioada 
decembrie 2021-iulie2022 cu variabile de interes pentru RPL2021”.  

Dna secretar de stat Eniko Katalin LACZIKO (DRI) a solicitat să fie date câteva exemple mai clare 
pentru fiecare punct din metodă. Dl Tudorel Andrei a acceptat propunerea, dar nu consideră 
oportună includerea acestora în prezenta metodologie. Aceste exemple vor putea fi prezentate într-
o ședință viitoare a CCRPL2021.  

Dl. Istvan HORVATH, președintele Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale,  
a subliniat faptul că nici cea de-a doua cetățenie nu poate fi imputată, iar acest lucru trebuie adăugat 
în textul metodologiei, propunere ce a fost acceptată. 

Metodologia a fost aprobată cu 21 voturi pentru din 25 voturi posibile (nici o abținere). 

 

4. Prezentarea Legii de aprobare a OUG nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 

populației și locuințelor din România în anul 2021 

A fost prezentată Legea nr.204/20.07.2021 de aprobare a OUG nr. 39/2021 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021, prin enumerarea modificărilor aduse de aceasta 
legislației naționale în vigoare în domeniul RPL2021. 

Modificările intervenite se referă la: 

 modificări legate de calendar, cu mențiunea că nu s-au modificat termenele de diseminare a 
rezultatelor provizorii și a celor definitive ale RPL2021 și s-a respectat calendarul european de 
desfășurare a recensămintelor, România îndeplinindu-și obligațiile în calitate de stat membru. 

 modificarea legată de uniformizarea unor definiții, în sensul în care legea inițială utiliza și 
conceptul de chestionar și  pe cel de formular statistic. 

 o modificare importantă a avut în vedere eliminarea conflictului de interese la funcționarii 
publici care pot participa în calitate de recenzori sau recenzori-șefi, iar la personalul 
contractual s-au eliminat incompatibilitățile și conflictul de interese. Scopul acestor modificări 
îl reprezintă atragerea în categoria recenzorilor a unor persoane care cunosc foarte bine 
sectoarele de recenzare și care vor asigura colectarea unor date de bună calitate prin 
culegerea datelor din teritoriu. 

 

5. Aprobarea modificărilor aduse Programului de organizare și desfășurare a RPL2021, ca 

urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 și a Hotărârii nr.2/12.04.2021 a CCRPL2021 și a 

adresei SGG nr. 354/I.Z./02.06.2021 prin Hotărâre a CCRPL2021 (Hotărârea 

nr.4/21.07.2021) 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că, în actualizarea calendarului de desfășurare a RPL2021, s-a 
ținut seama de adresele primite și de posibilitățile de a aduce la îndeplinire aceste cerințe. 

Dna secretar de stat Eniko Katalin LACZIKO (DRI) a solicitat ca traducerea chestionarelor să se facă 
până în septembrie a.c., pe forma chestionarelor cu care s-a lucrat la recensământul de probă. 
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În urma discuțiilor a fost inserată încă o activitate și anume de traducere a primei forme a 
chestionarelor martor (traducerea formei intermediare) pentru recenzorii din unităţile administrativ-
teritoriale unde ponderea populației aparținând unei minorități naționale depășește pragul de 20% 
prevăzut de legislația în vigoare cu termen 30 septembrie 2021 (conform chestionarelor folosite la 
recensământul de probă), urmând ca acestea să fie actualizate dacă intervin modificări ulterioare. 
Traducerea formei finale a chestionarelor martor are termen de finalizare 31 ianuarie 2022. 

A doua propunere a Dnei. secretar de stat Eniko Katalin LACZIKO s-a referit la eliminarea din 
Programul de organizare și desfășurare a RPL2021 a activităților desfășurate înainte de constituirea 
Comisiei. 

Ținând cont că prin Hotărârea nr. 4 a CCRPL2021 se modifică doar unele termene  pentru activitățile 
care se defășoară sau se vor desfășura în viitor s-a considersat că se pot menține toate activitățile  
din calendar.  

Dna. secretar de stat Eniko Katalin LACZIKO a întrebat când preconizează INS că vor fi aprobate 
nomencatoarele prin H.G. Dl. Tudorel ANDREI a informat că nomenclatoarele în limba română au fost 
deja transmise la Ministerul Educației și către DRI pentru validare și completare finală. 

Au fost aduse îmbunătățiri de tehnică legislativă cu privire la textul propunerii de Hotărâre a 
CCRPL2021 (nr.4/21.07.2021) privind aprobarea modificărilor aduse Programului de organizare și 
desfășurare a RPL2021, ca urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 și a Hotărârii nr.2/12.04.2021 
a CCRPL2021, precum și urmare adresei SGG nr. 354/I.Z./02.06.2021. Astfel, Hotărârea 
nr.4/21.07.2021 a CCRPL2021 a fost supusă la vot membrilor CCRPL2021.  

Modificarea Programului de organizare și desfășurare a RPL2021, precum și Hotărârea 
nr.4/21.07.2021 au fost adoptate cu 21 voturi pentru, nici o abținere. 

  

6. Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 (probleme de rezolvat) 

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021, precizând cele 
mai importante priorități ale perioadei imediat următoare:  

a) finalizarea platformei de colectare a datelor conform concluziilor recensământului de probă; 

b) completarea legislației secundare cu ultimele 2 proiecte de Hotărâri de Guvern referitoare la 
specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative, respectiv la 
stabilirea formei şi conţinutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și 
nomenclatoarelor utile recensământului; 

c) elaborarea proiectului de H.G. pentru modificarea HG nr. 1071/2020 (bugetul RPL2021) în 
vederea alinierii la termenele decalate de desfășurare a RPL2021; 

d) demararea activităților de promovare a recensământului populației și locuințelor runda 2022 
și a activităților Consiliului de Comunicare și Transparență. 

 

  



7 
 

7. Alte subiecte: 

- cele două  proiecte de Hotărâre ale CCRPL2021 

- prezentarea propunerilor adresate conducerii CCRPL2021 de către  membri CCRPL 

referitoare la conținutul chestionarelor de recensământ al populației și locuințelor runda 

2021 și răspunsul INS 

Hotărârea nr.4/21.07.2021 a fost aprobată mai devreme, când a fost discutat și aprobat și programul 
revizuit de organizare și desfășurare a RPL2021. 

Referitor la Hotărârea nr.3/21.07.2021, discutată parțial și la punctul 2, doi dintre membrii comisiei 
au formulat propuneri de modificare a termenului de 31 iulie 2021,  în 30 septembrie 2021, respectiv 
în 31.12.2021. Dna. secretar de stat Irina ALEXE a propus să se elimine din textul hotărârii termenul 
de 31 iulie 2021, în ideea ca activitatea de actualizare să se desfășoare potrivit legii și termenelor deja 
asumate, inclusiv după data de 31.07.2021, dacă va fi necesar. Hotărârea a fost adoptată cu 20 de 
voturi pentru (și o abținere). 

Referitor la propunerile adresate conducerii CCRPL2021 de către unii membri CCRPL cu privire la 
conținutul chestionarelor de recensământ, Dl. Tudorel ANDREI a subliniat faptul că variabilele sunt în 
concordanță cu regulamentele europene și cu cerințele formulate de ministere pentru colectarea 
unor variabile de interes național. INS a întrebat încă o dată ministerele asupra necesității colectării 
respectivelor variabile, iar acestea și-au menținut punctul de vedere inițial. 

O altă întrebare s-a referit la calculul necesarului de personal pentru colectarea datelor. Într-adevăr, 
sunt de 4 ori mai puțini recenzori față de runda 2011, dar timpul alocat colectării este de 4 luni față 
de 2 săptămâni, perioada în care s-a realizat recenzarea în urmă cu zece ani.  

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că auto-recenzarea a 30-40% din populație ar determina o 
economie reală de resurse și un real succes al recensământului. 

Dl. Istvan HORVATH, președintele Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 
a precizat faptul că, dacă se dorește ca 30-40% să se recenzeze prin auto-recenzare, înseamnă că 
restul de 60-70% din populației rămâne să fie recenzată de către recenzori, iar bugetul RPL2021 nu 
prevede sume pentru plata acestora. Deasemenea, dânsul a precizat că, în opinia sa, chestionarul are 
multe întrebări, comparativ cu chestionarele utilizate în alte state. 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că bugetul RPL2021 nu a fost construit pe o variantă optimistă 
în ceea ce privește auto-recenzarea, tocmai pentru că aceasta este folosită pentru prima dată și nu 
existau informații asupra modului în care populația ar folosi o asemenea metodă. Bugetul acoperă 
varianta pesimistă (cu o rată de auto-recenzare de 15%), dar dacă vom avea o campanie de informare 
serioasă ne putem aștepta la un procent mai ridicat, de 25-30% auto-recenzare. 

Dl. Tudorel ANDREI a explicat că lungimea chestionarelor variază de la persoană la persoană. Cu cât 
o persoană este mai prezentă în sursele administrative cu atât va avea mai puține întrebări la care să 
răspundă.  

Evident că este de dorit ca chestionarul să aibă un număr cât mai mic de întrebări, dar în acest 
moment atât este posibil, trebuie colectate date pentru întreaga populație. După finalizarea 
recensământului, multe instituții vor dori să folosească aceste date, iar INS trebuie să certifice 
calitatea rezultatelor obținute.  
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Trebuie să avem în vedere că, începând din 2024, INS va calcula anual numărul populaței rezidente 
folosind doar date din surse administrative. 

Dl. secretar general adjunct al SGG Istvan ZAHORANSZKI a subliniat faptul că problema lungimii 
chestionarului este prea complexă pentru a fi soluționată în cadrul unei ședințe CCRPL, astfel încât 
se va solicita părerea unor experți și se va relua discuția la o dată ulterioară. 

În încheierea ședinței, discutându-se despre o situație în care unii dintre membrii comisiei au 
formulat propuneri care erau în conflict cu soluțiile inițiale / ulterioare ale instituțiilor pe care le 
reprezintă, dna. secretar de stat Irina ALEXE a adresat o rugăminte tuturor membrilor CCRPL2021, de 
a solicita, dacă este cazul,  mandate de reprezentare a instituțiilor din care fac parte, la ședințele 
CCRPL2021, astfel încât aceștia să poată reprezenta cu toată autoritatea instituțiile din care fac parte. 
Cele două ministere ai căror membri în CCRPL2021 nu au răspuns invitației de participare la ședința 
prezentă, vor fi contactate prin adresă pentru confirmare sau nominalizare a altui reprezentant în 
CCRPL2021. De asemenea este necesară actualizarea componenței comisiilor județene/locale. 

Dna. secretar de stat Irina ALEXE a mulțumit tuturor participanților pentru discuții, contribuții și 
încadrarea în timpul alocat ședinței și a declarat ședința încheiată.  

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. Conform Statutului CCRPL2021, 
Minutele ședințelor CCRPL2021 se fac publice pe site-ul recensământului populației și locuințelor. 
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Anexă 

Lista participanŃilor la şedinŃa CCRPL2021 din data 21.07.2021,  

începând cu ora 10.00, desfăşurată la sediul M.A.I. și în regim de video-conferinŃă 

 

Nr. 
crt 

                             Nume şi prenume FuncŃia în cadrul 
CCRPL 

Mod de 
participare 

1. Lucian Nicolae BODE – Ministru MAI (reprezentat de dna. Irina ALEXE - 
Secretar de stat MAI pentru relațiile cu instituțiile prefectului, inclusiv cu drept 
de semnătură) 

Preşedinte prin reprezentant 

2. Tudorel ANDREI  - Preşedinte INS Vicepreşedinte în sală 

3. Irina ALEXE – Secretar de stat MAI pentru relațiile cu instituțiile prefectului Vicepreşedinte în sală 

4. Gen.-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN (reprezentat de dl gl.lt. ing. Ionel-
Sorinel VASILCA - prim-adjunctul directorului STS) 

Vicepreşedinte Webex 

5. Istvan ZAHORANSZKI – Secretar general adjunct al Guvernului Membru în sală  

6. Elena Mihaela IAGĂR – Vicepreşedinte INS Secretar Webex  

7. Marius BALU - Secretar de stat MAN Membru Webex  

8. Mihnea Claudiu DRUMEA – Secretar de stat MMPS Membru Webex  

 

9. 

Adrian-Zsolt MATUZ - Secretar de stat MDLPA Membru Webex  

Radu NECȘULIU – șef serviciu MDLPA Membru supleant Webex 

10. Iulia POPOVICI - Secretar de stat Ministerul Culturii Membru Webex  

11. Eniko Katalin LACZIKO - Secretar de stat DRI Membru în sală 

12. gl.bg. Manda Remi-Gheorghe – Șef secție STS Membru Webex 

13. Sorin Stefan DECA – Secretar general adj. MEC Membru Webex  

 

14. 

Bogdan FILIP –Director general MAE Membru supleant Webex 

Mariana BADEA – expert MAE Membru supleant Webex  

15. Augusta BRAIC – Director general adjunct MAI Membru Webex  

16. Florinel FRUNZĂ – Director la Secretariatul de Stat pentru Culte Membru Webex  

17. Iulian PARASCHIV – Președinte ANR Membru Webex 

18. Alexandru PETROVICI – director executive Asociația orașelor din România Membru Webex 

19. Emil DRĂGHICI – Președinte Asociația Comunelor din România Membru Webex 

20. Aurel Gabriel SIMIONESCU – Expert AsociaŃia Municipiilor din România Membru Webex 

21. Istvan HORVATH – Preşedinte ISPMN Membru Webex 

22. Sirma CARAMAN –Consilier Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene din 
România 

Membru Webex 

*numerotarea are în vedere membrii de drept ai CCRPL2021 și membrii supleanți, doar în absența membrului de drept 


