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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 
Adresată:  Domnului Tudorel ANDREI, președinte al Institutului Național 

de Statistică 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 23/07/2020 
Obiectul întrebării: Nomenclatorul limbilor materne și al naționalităților 
pentru recensământul general al populației României din 2021. 
 
 
Stimate domnule președinte, 
 

 
Dat fiind faptul că la recensământul general al populației și locuințelor din 
România a fost utilizat un Nomenclator al limbilor materne care a inclus și 
codificat așa-zisele și inexistentele ”limbi” austriacă, iugoslavă, izraelită, 
lipoveană, macedoromână, aromână, secuiască, carașoveană și altele, 
unele dintre aceste denumiri fiind politonime actuale sau obsolete sau 
desemnând graiuri sau dialecte istorice ale altor limbi incluse în 
Nomenclator sau limbi moarte (bunăoară, secuiasca, o limbă turcică 
dispărută ca urmare a maghiarizării secuilor), precum și din preocuparea 
firească pentru rezultate obținute cu maximă acuratețe la următorul 
recensământ general al populației și locuințelor din țara noastră, vă rugăm 
respectuos să ne transmiteți: 
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1. Proiectul de Nomenclator al limbilor materne și codurile acestora 
pregătit pentru recensământul general al populației și locuințelor din 
România din anul 2021 
 

2. Proiectul de Nomenclator al naționalităților și codurile acestora 
pregătit pentru recensământul general al populației și locuințelor din 
România din anul 2021. 

       
Vă rugăm de asemenea să precizați în cazul fiecăruia dintre cele două 
proiecte dacă acestea au făcut sau nu  obiectul consultării cu specialiști în 
domeniu din cadrul Academiei Române. 
 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




