
LEGE 

privind statistica demografică în România 

 

CAP. I 

Dispoziţii generale 

  Art. 1 Prezenta lege reglementează organizarea şi producerea statisticilor demografice în 

România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1260/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor 

uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 privind statisticile demografice 

europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date, Regulamentul (CE) 

nr.862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile 

comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr.311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini, 

Regulamentului (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. 

Art. 2 Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor juridice rezidente în România precum şi 

celor nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.  

Art. 3 (1) Statisticile demografice se elaborează de către Institutul Naţional de Statistică.  

(2) Pentru realizarea statisticilor demografice, Institutul Naţional de Statistică colaborează cu 

autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art.8 precum şi cu alţi furnizori de date care colectează 

sau administrează date utile în elaborarea statisticilor demografice şi de mobilitate socială a 

populaţiei, în baza unor convenţii de colaborare. 

Art. 4 (1) Institutul Naţional de Statistică constituie, organizează şi administrează baza de 

date statistice privind mobilitatea socială a populaţiei, denumită în continuare StatPop. 

 (2) Furnizorii de date au obligaţia de a transmite, cu titlu gratuit, Institutului Naţional de Statistică, 

date corecte, actuale şi complete, conform structurii şi la termenele stabilite prin convenţiile de 

colaborare prevăzute la art.3 alin.(2). 

 

CAP. II 

Definiţii, clasificări şi nomenclatoare 

  Art. 5 În sensul prezentei legi se aplică următoarele definiţii: 

a) populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor, cu cetăţenie română şi 

domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale; 



b) populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără 

cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României;   

c) reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada 

zilnică de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la 

prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios. Se consideră că îşi au 

reşedinţa obişnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la 

reşedinţa obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de 

referinţă; reşedinţa obişnuită poate să fie aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere, în cazul 

persoanelor care aleg să-şi stabilească reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea de 

domiciliu din ţară sau străinătate; 

d) migraţia internaţională reprezintă schimbarea reşedinţei obişnuite în altă ţară şi, respectiv, 

din altă ţară în România; 

e) emigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană care a avut anterior reşedinţa obişnuită pe 

teritoriul României încetează să mai aibă reşedinţa obişnuită pe teritoriul acesteia pentru o 

perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni; 

f) imigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană îşi stabileşte reşedinţa obişnuită pe 

teritoriul României pentru o perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni, 

după ce, în prealabil, a avut reşedinţa obişnuită într-o altă ţară; 

g) emigrant este persoana care emigrează; 

h) imigrant este persoana care imigrează; 

i) vârsta este timpul scurs de la naştere exprimat în ani împliniţi; 

j) născut-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, 

independent de durata sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă-

respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare 

dependente de voinţă; 

k) născut-mort este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei după o 

durată a sarcinii de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această separare, nu prezintă nici un 

semn de viaţă; 

l) decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după trecerea unui timp 

oarecare de la naştere; 

m) sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor 

decedate, în anul de referinţă; 

n) căsătoria reprezintă uniunea dintre două persoane, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, în 

scopul întemeierii unei familii şi din care rezultă drepturi şi obligaţii între cei doi soţi, 

precum şi ale acestora faţă de copii; 

o) divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a 

instanţei judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele se referă la 

cererile de divorţ pentru care desfacerea căsătoriei a fost admisă; 

p) migraţia internă reprezintă schimbările de domiciliu şi stabilirile temporare de reşedinţă în 

altă localitate decât cea de domiciliu în interiorul graniţelor ţării; 

q) schimbarea domiciliului DEFINIŢIA VA FI FORMULATĂ DE CĂTRE DEPABD; 

r) furnizor de date este persoana juridică care are obligaţia să transmită Institutului Naţional 

de Statistică, exclusiv pentru scopuri statistice, datele colectate sau administrate, utile în 

elaborarea statisticilor demografice şi de mobilitate socială a populaţiei. 

Art. 6  



(1) În sensul prezentei legi se aplică următoarele clasificări şi nomenclatoare, în versiunea în 

vigoare la momentul de referinţă: 

i. NUTS, conform Nomenclatorului unităţilor teritoriale pentru statistici la nivelul Uniunii 

Europene în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003; 

ii. SIRUTA, Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Administrativ Teritoriale; 

iii. ŢĂRI, Nomenclatorul ţărilor, ISO 3166; 

iv. COR, Clasificarea Ocupaţiilor din România ediţia 2008 revizuită; 

v. ISCED, Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei - ISCED2011; 

vi. CAEN Rev.2, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională. 

(2) Furnizorii de date au obligaţia să utilizeze clasificările şi nomenclatoarele prevăzute la alin.(1). 

 

CAP. III 

Baza de date statistice privind mobilitatea socială a populaţiei 

Art. 7  

(1) Baza de date StatPop, elaborată de către Institutul Naţional de Statistică, cuprinde date cu 

caracter personal, inclusiv prelucrarea codului numeric personal, privind populaţia după domiciliu, 

rezidentă şi migraţia internaţională, colectate din surse administrative şi surse statistice. 

(2) Datele cu caracter personal privind persoanele fizice sunt organizate în înregistrări individuale 

identificate prin codul numeric personal în cazul persoanelor de cetăţenie română şi un cod unic 

pentru persoanele de altă cetăţenie decât cea română, a cărui structură va fi stabilită prin convenţiile 

de colaborare prevăzute la art.3 alin.(2). 

(3) Fiecare înregistrare individuală conţine o serie de variabile demo-socio-economice şi de 

mobilitate geografică şi socială, precum şi dinamica în timp a acestora. 

Art. 8 Setul de variabile cuprins în baza de date asigură producerea de indicatori statistici 

necesari pe plan naţional şi la nivelul Uniunii Europene. 

Art. 9 Baza de date StatPop este actualizată periodic, de către Institutul Naţional de 

Statistică, pentru a reflecta situaţia statistică curentă, cu date cu caracter personal, culese din surse 

administrative gestionate de următoarele autorităţi şi instituţii publice precum şi de structurile aflate 

în subordinea/coordonare/sub autoritatea acestora, fără ca această enumerare să fie exhaustivă: 

a) Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date pentru datele privind cetăţenii români cu domiciliul pe teritoriul 

României; 

b) Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări pentru datele 

privind cetăţenii străini şi fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de 

minim 12 luni; 

c) Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Paşapoarte pentru datele privind 

cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate precum şi cele privind 

cetăţenii români care solicită eliberarea paşapoartelor simple româneşti la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate; 



d) Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru datele 

privind înregistrarea fiscală şi veniturile realizate de persoanele fizice; 

e) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Casa Naţională 

de Pensii Publice – pentru datele privind persoanele cuprinse în sistemul public de 

pensii, precum şi cele privind persoanele din evidenţa biletelor de tratament şi odihnă; 

f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - pentru datele privind şomerii indemnizaţi, 

persoane în căutarea unui loc de muncă, selecţia şi plasarea persoanelor care solicită un 

loc de muncă în străinătate  

g) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Agenţia 

Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – pentru datele privind persoanele care 

beneficiază de asistenţă socială; 

h) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - pentru datele 

pe care le gestionează Direcţia protecţia copilului şi Oficiul Român pentru Adopţii; 

i) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Inspecţia 

Muncii pentru datele din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi datele privind 

persoanele cuprinse în evidenţa accidentelor de muncă; 

j) Autoritatea Electorală Permanentă – pentru datele din Registrul electoral; 

k) Ministerului Afacerilor Externe – pentru datele privind persoanele care dobândesc 

cetăţenia Română, precum şi pentru cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor ţări, 

raportaţi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate; 

l) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie – pentru datele privind persoanele care 

dobândesc cetăţenia română; 

m) Ministerul Educaţiei Naţionale – pentru datele privind persoanele înmatriculate în 

instituţiile de învăţământ din sistemul naţional de educaţie, precum şi mobilitatea 

acestora; 

n) Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor – pentru datele privind persoanele care se realizează echivalarea nivelului de 

studii absolvite; 

o) Institutul Naţional de Sănătate Publică – pentru datele privind persoanele cuprinse în 

evidenţă privind bolile profesionale; 

p) Ministerul Sănătăţii - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru datele din evidenţa 

persoanelor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

q) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – pentru cetăţenii români, străini şi fără 

cetăţenie, care sunt în evidenţa agenţiei; 

r) Colegiul Medicilor din România – pentru datele din Registrul medicilor din România; 

s) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România pentru datele gestionate; 

t) Colegiul Medicilor Dentişti din România - pentru datele gestionate; 

u) Colegiul Farmaciştilor din România - pentru datele gestionate. 

 

CAP. IV 

Atribuţii şi organizare 



Art. 10. Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii în realizarea statisticilor 

demografice: 

a) aplică legislaţia naţională şi legislaţia Uniunii Europene în domeniul statisticilor demografice; 

b) proiectează sistemul naţional de indicatori, elaborează metodologiile şi normele în domeniul 

statisticilor demografice; 

c) armonizează conceptele, definiţiile şi metodologia de calcul ale indicatorilor demografici cu 

cele utilizate în Sistemul Statistic European; 

d) creează, administrează şi actualizează baza de date statistice privind mobilitatea socială a 

populaţiei; 

e) preia periodic, prelucrează şi gestionează informaţiile primite de la furnizorii de date; 

f) verifică, prelucrează şi validează informaţiile primite, conform periodicităţii acestora; 

g) efectuează periodic revizuiri ale datelor demografice, în conformitate cu cerinţele 

regulamentelor Uniunii Europene în domeniu; 

h) produce şi diseminează date statistice demografice şi de mobilitate socială; 

i) transmite la Eurostat datele demografice, în structura şi la termenele stabilite, conform 

regulamentelor europene în vigoare; 

j) asigură calitatea datelor statistice demografice, în conformitate cu regulamentele europene în 

domeniu; 

k) identifică furnizorii de date şi informaţiile necesare pentru a fi transmise către Institutul 

Naţional de Statistică. 

Art. 11 Autorităţile şi instituţiile prevăzute la art.8, dar şi alţi furnizori de date identificaţi de 

Institutul Naţional de Statistică, au următoarele atribuţii în realizarea statisticilor demografice: 

a) asigură cadrul necesar pentru colectarea datelor cu caracter personal, utile în elaborarea 

statisticilor demografice şi de mobilitate socială a populaţiei, conform atribuţiilor acestora şi a 

cerinţelor stabilite prin convenţiile de colaborare prevăzute la art.3 alin.(2); 

b) asigură verificarea şi completitudinea datelor colectate;  

c) transmit periodic Institutului Naţional de Statistică datele cu caracter personal, utile în 

elaborarea statisticilor demografice şi de mobilitate socială a populaţiei, la termenele stabilite 

prin convenţiile de colaborare prevăzute la art.3 alin.(2); 

d) asigură corectarea, actualizarea şi completarea datelor utile în elaborarea statisticilor 

demografice şi de mobilitate socială a populaţiei; notifică acest lucru şi le transmit de îndată 

Institutului Naţional de Statistică. 

CAP. V 

Confidenţialitatea datelor statistice 

Art. 12 Datele şi informaţiile comunicate de furnizorii de date sunt utilizate de Institutul 

Naţional de Statistică în conformitate cu regulile de confidenţialitate stabilite potrivit prevederilor 

cap. X din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 13 Datele privind statisticile demografice şi de mobilitate socială sunt utilizate numai în 

scopuri statistice şi se diseminează conform prevederilor regulamentelor Uniunii Europene. 

 



CAP. VI 

Sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice  

Art. 14  

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de date: 

a) refuzul transmiterii datelor solicitate; 

b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit;  

c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată; 

d) întârzieri în transmiterea datelor; 

e) comunicarea de date incorecte şi incomplete; 

f) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de 

Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. 

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor juridice. 

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 

personalul anume împuternicit pentru aceasta, prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică. 

Art. 15 Prevederile art. 14 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

......... 

 


