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Componența și Regulamentul de funcționare și organizare 
a Consiliului de Comunicare și Transparență 

 

Componența Consiliului de Comunicare și Transparență conform art. 14/OUG 19/2020 

 
Nr. 
Crt. 

Reprezentanți cf. art. 14 Instituție Persoana desemnată ✔ 

1 a) președintele Academiei 

Române; 

Academia Română Ioan-Aurel POP – 

președintele Consiliului 
 

✔ 

2 cf. art. 14 alin. (2), 
Președintele I.N.S. și 
președintele Consiliului 
Statistic Național sunt membri 
de drept 

Institutul Național de 
Statistică 

Tudorel ANDREI ✔ 

3 Consiliul Statistic Național Marian PREDA  

4 b) un reprezentant al 
Administrației 
Prezidențiale; 

Administrația Prezidențială Irina Ruxandra 

GEORGESCU 
✔ 

5 c) câte un reprezentant al 
grupurilor parlamentare 

din Camera Deputaților; 

Grupul Parlamentar al 
Uniunii Democrate 
Maghiare din România 

KELEMEN Attila ✔ 

6 Grupul Parlamentar al 

Uniunii Salvați România 

Alin-Gabriel APOSTOL ✔ 

7 Grupul Parlamentar al 
Partidului Național Liberal 

Alexandru-Iulian MURARU ✔ 

8 Grupul Parlamentar al 
Partidului Social Democrat 

Ana-Maria CĂTĂUȚĂ ✔ 

9 Grupul Parlamentar al 
Alianței pentru Unirea 
Românilor 

Ciprian-Titi STOICA ✔ 

10 d) un reprezentant al 
grupurilor parlamentare 
ale minorităților naționale 
din Parlamentul României; 

Grupul Parlamentar al 

minorităților naționale 

Cătălin-Zamfir MANEA ✔ 

11 e) un reprezentant al 
Camerei de Comerț și 
Industrie a României; 

Camera de Comerț și 

Industrie a României 

Cristina MIHAI ✔ 

12 f) un reprezentant al 
Confederației Naționale a 
Patronatului Român; 

Confederația Națională a 
Patronatului Român 

Costel HORGHIDAN ✔ 

13 g) un reprezentant al Academia Română Vasile GHEȚĂU ✔ 
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 Academiei Române;    

14 h) trei reprezentanți ai 
organizațiilor 
nonguvernamentale din 
domeniul dezvoltării 
economice și sociale 

Fundația Agenția de 
dezvoltare comunitară 
„Împreună” 

Gelu DUMINICĂ ✔ 

15 Institutul pentru Politici 
Publice 

Alexandra JOHARI ✔ 

16 Institutul Național de 
Cercetare Științifică în 
Domeniul Muncii și 
Protecției Sociale 

Vasilica CIUCĂ ✔ 

17 i) un reprezentant al 
Societății Române de 
Televiziune (SRTv); 

Societatea Română de 
Televiziune 

Ion STAVRE ✔ 

18 j) un reprezentant al 
Societății Române de 
Radiodifuziune (SRR); 

Societatea Română de 

Radiodifuziune 

Bogdan Stan ✔ 

19 k) doi reprezentanți ai 
presei scrise din domeniul 
economico-social, 
financiar; 

Hotnews Dan POPA ✔ 

20 RFI Constantin RUDNIȚCHI ✔ 

21 l) un reprezentant al 
mediului universitar cu 

profil economic și 
sociologic; 

Academia de Studii 
Economice 

Nicolae ISTUDOR ✔ 

22 m) doi reprezentanți ai 
institutelor de cercetare cu 
profil economic, social și 
sociologie; 

Institutul de Cercetare a 
Calității Vieții 

Cătălin ZAMFIR ✔ 

 
23 

 

Institutul de 
Prognoză 
Economică  

 
Lucian Liviu ALBU 

 

✔ 

24 n) un reprezentant al 
Institutului pentru 
Studierea Problemelor 
Minorităților Naționale; 

Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităților 
Naționale 

KISS Tamas ✔ 

25 o) un reprezentant al 
Departamentului pentru 
Relații Interetnice. 

Departamenul pentru 
Relatii Interetnice 

LACZIKO Enikő Katalin ✔ 

26 cf. Legea 16/2022, art. I, alin. 
1, „cel puțin un reprezentant 
al confederațiilor patronale 
reprezentative la nivel 
național și cel puțin un 
reprezentant al 
confederațiilor sindicale 
reprezentative la nivel 
național”. 

Federația Sindicală 

Națională Alma Mater 

HADĂR Anton ✔ 

27 Departamentul pentru 
Românii de 
Pretutindeni 

ȘERBAN Mihai ✔ 
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1. Rolul Consiliului de Comunicare și Transparență 

 
Un rol important în desfășurarea și implementarea cu succes a RPL, îl vor avea membrii 
Consiliului de Comunicare și Transparență, înființat, potrivit proiectului de lege a RPL2021 
(OUG nr.19/2020), ca organ consultativ pe lângă INS, cu rolul de a asigura transparența 
totală și o comunicare completă și neutră a informațiilor ce privesc recensământul. 

Prin reputația de necontestat a membrilor săi, Consiliul va reprezenta un factor puternic 
de certificare a calității activităților desfășurate pentru ducerea la bun sfârșit a 
recensământului, asigurând totodată că întregul demers științific și organizațional nu are 

decât un scop strict statistic, care se va concretiza în informații statistice ce pot fi baza 

unor măsuri economice și sociale corecte și documentate. 

 

2. Consiliul de Comunicare și Transparență are următoarele atribuții: 

 
a) promovează recensământul și comunică opiniei publice principalele caracteristici ale 

recensământului, modalitățile de organizare și de recenzare, drepturile și obligațiile ce 
revin persoanelor, modalitățile de diseminare și semnificația rezultatelor provizorii și a 
celor definitive; 

b) asigură transparența modului de lucru în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea 
recensământului sub aspectul respectării deontologiei profesionale pe parcursul 
desfășurării recensământului; 

c) susține efectuarea recensământului, mobilizează populația prin mesaje și apariții în mass-
media. 

 

 
3. Regulament de funcționare și organizare a Consiliului de Comunicare și Transparență 

 
• Consiliul de Comunicare și Transparență își va desfășura activitatea la sediul Institutului 

Naţional de Statistică, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti; 

• Consiliul de Comunicare și Transparență numără 25 de membri, conform listei anterior 

prezentate; 

• În caz de risc epidemiologic ridicat, activitatea se va desfășura online, prin videoconferință, sau 
hibrid; 

• Frecvența de întrunire a Consiliului de Comunicare și Transparență este lunară sau, în caz de 

forță majoră, când este necesar; 

• Consiliul de Comunicare și Transparență este susținut în activitatea sa de un secretariat 
asigurat de specialiști ai Institutului Național de Statistică; 

• Prezenţa membrilor Consiliului de Comunicare și Transparență la şedinţe este obligatorie, 

înlocuirea putând fi îndeplinită doar la propunerea titularului; 

• În cazul absenței unuia dintre membri, el poate fi înlocuit, prin anunțarea prealabilă a 

președintelui/secretariatului Consiliului de Comunicare și Transparență; 

• În cazul în care preşedintele Consiliului de Comunicare și Transparență nu poate participa la 

şedinţele de lucru, prezidarea ședințelor se face de către unul dintre cei doi vicepreședinți aleși la 
prima ședință a Consiliului; 
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• Ședințele de lucru ale Consiliului de Comunicare și Transparență se vor desfășura doar dacă se 
întrunește un cvorum de jumătate plus unu din numărul total de membri; 

• Adoptarea deciziilor se ia prin votul majorității simple din rândul celor prezenți; 

• Membrii Consiliului de Comunicare și Transparență au datoria de a promova recensământul 

atât în spațiul public, cât și în cadrul insituțiilor din care provin; 

• Membrii Consiliului de Comunicare și Transparență pot solicita informații de la experții INS și 

le vor primi înainte de ședința Consiliului, dacă sunt date referitoare la ceea ce urmează 

discutat, fie după ședință, dacă sunt informații stabilite în cadrul întrunirii; 

• Fiecare membru al Consiliului de Comunicare și Transparență este un vector de imagine și de 

opinie al RPL; 

• Membrii Consiliului de Comunicare și Transparență care participă în format online la ședințe 

sunt invitați să își afișeze numele întreg, fără diminutive sau pseudonim; 

• Prezența participanților la ședințele Consiliului de Comunicare și Transparență se face de către 

secretariatul asigurat de INS și validată, la finalul întrunirii, de către președintele Consiliului de 

Comunicare și Transparență sau de către vicepreședinți; 

• Ședințele Consiliului de Comunicare și Transparență se vor transmite on-line pe platformele 

unor site-uri sau ale unor televiziuni 

• Minutele ședințelor Consiliului de Comunicare și Transparență se publică pe site-ul oficial al 
RPL2021; 

• Consiliul de Comunicare și Transparență își va înceta activitatea la 31 decembrie 2023. 
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