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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică şi politică a opiniei publice 

(P.L.X - 312) 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite 
prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, cu adresa P.L.X.312 din 17 mai 2004, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond cu propunerea legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică 
şi politică a opiniei publice.  
 Propunerea legislativă a fost avizată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Comisia a avut în vedere şi avizul 
Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social,  precum şi punctul de vedere al Guvernului României.  
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea cadrului unitar, la nivel naţional, pentru desfăşurarea 
cercetărilor sociologice destinate cunoaşterii opiniei publice, în domeniul de referinţă privind societatea civilă, în scopul 
respectării principiilor deontologiei profesionale care trebuie să guverneze cercetările sociologice. Instituţionalizarea acestor 
activităţi ştiinţifice sunt puse sub auspiciile Academiei Române. 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
 3. La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl.deputat Doru Dumitru 
Palade, în calitate de iniţiator. 
 4. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. Camera Deputaţilor este Camera decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 8 septembrie 2004, Comisia, cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri, aprobă propunerea 
legislativă, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

1. Titlul legii: 
Lege privind cercetarea 
sociologică, demo-economică 
şi politică a opiniei publice 

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Lege privind constituirea Sistemului 
Naţional de Cercetare Sociologică a 
Opiniei Publice 

▪ titlul propunerii legislative 
este confuz şi restrictiv.  
Conţinutul iniţiativei legislative 
nu reglementează cercetarea 
sociologică a opiniei publice în 
ansamblul ei, ci vizează numai 
formarea Sistemului  Naţional 
de Cercetare Sociologică a 
Opiniei Publice. 

Camera 
Deputaţilor 
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2. Cercetarea opiniei publice în 
domeniul social, demo-
economic şi politic constituie 
un element important în 
orientarea şi perfecţionarea 
deciziilor din domeniile de 
referinţă, în consonanţă cu 
nevoile şi aspiraţiile de 
democraţie reală ale societăţii 
civile. Ea decurge din nevoia 
de eficienţă a politicilor 
promovate la nivel naţional şi 
se întemeiază pe respectarea 
dreptului constituţional la 
opinie. 

 
 
 

Se elimină  

 
 
 
Are caracter declarativ, lipsit de 
efecte juridice.  

 

3. CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 
 
 
 
Art.1 Prezenta lege 
reglementează constituirea 
cadrului unitar la nivel 
naţional, pentru desfăşurarea 
cercetărilor ştiinţifice destinate 

Text nemodificat 
 
 
Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.1 (1) Prezenta lege are ca obiect 
constituirea sistemului naţional de 
cercetare sociologică a opiniei publice. 
 
 

 
 
 
 
 
Precizări privind obiectul legii. 
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cunoaşterii opiniei publice, în 
domeniul de referinţă privind 
societatea civilă. 

Text nou 
(2) Cercetarea sociologică a opiniei 
publice este parte integrantă a activităţii 
de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare din 
România.   
 
Autor: deputat Petru Andea 

4.  
 
Art.2 (1) Activitatea de 
cercetare a opiniei publice 
cuprinde totalitatea lucrărilor 
cu caracter ştiinţific destinate 
cunoaşterii opţiunilor 
exprimate de populaţie în 
problemele majore care 
confruntă societatea, la nivel 
zonal sau naţional. 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 2  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.2 (1) Activitatea de cercetare 
sociologică a opiniei publice implică 
toate căile, mijloacele, formele şi 
metodele de cercetare ştiinţifică 
destinate cunoaşterii opţiunilor 
exprimate de un eşantion de populaţie, 
riguros determinat la nivel naţional 
sau zonal, în raport cu o problemă 
sau fenomen de interes general în 
vederea estimării comportamentului 
populaţiei şi prognozării  tendinţelor 
de evoluţie a acestuia faţă de 
obiectivele cercetării.  
 
Autori deputaţii: Anghel Stanciu, 
Petru Andea, Octavian Petruş, Daniel 

 
 
- Sunt determinate formele şi 
metodele de cercetare 
sociologică a opiniei publice în 
vederea aproximării 
comportamentului viitor al unor 
grupuri sociale care au fost 
supuse investigării. 
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2) Cercetările sociologice 
dedicate cunoaşterii opiniei 
publice se efectuează în 
deplină recunoaştere a 
dreptului constituţional la 
opinie şi conştiinţă. Opiniile 
exprimate de persoanele 
cuprinse în cercetările 
sociologice nu pot aduce 
atingere şi nu pot fi opuse în 
nici un fel persoanei.  

Ionescu. 
 
(2) Cercetările sociologice efectuate 
pentru cunoaşterea opiniei publice se 
realizează cu respectarea libertăţii 
conştiinţei şi a libertăţii de exprimare. 
Opiniile exprimate de persoanele 
cuprinse în cercetările sociologice nu 
sunt opozabile persoanelor respective. 
 
 Autor: deputat Petre Moldovan 

 
 
 Pentru rigoare normativă şi 
precizie în exprimare. 

5.  
 
Art.3 Activitatea de cercetare 
ştiinţifică a opiniei publice se 
desfăşoară sub autoritatea 
Academiei Române. 

Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3 Activitatea de cercetare 
sociologică a opiniei publice se 
desfăşoară sub autoritatea ştiinţifică a 
Academiei Române.   

  

6. CAPITOLUL II 
Sistemul Naţional de Cercetare 
a Opiniei Publice  (SNCOP) 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Art.4 (1) Sistemul Naţional de 
Cercetare a Opiniei Publice 
(SNCOP) este organismul 
naţional de coordonare şi 
avizare a cercetării 
sociologice, demo-economice 
şi politice a opiniei publice. 
 
(2) SNCOP este o instituţie de 
drept public constituită din 
institute, centre, societăţi şi 
alte categorii de instituţii de 
drept private care au ca obiect 
de activitate desfăşurarea 
activităţilor de cercetare a 
opiniei publice în domeniul 
sociologic,  demo-economic şi 
politic şi sunt acreditate 
conform prezentei legi. 

Art.4 (1) Sistemul Naţional de 
Cercetare Sociologică a Opiniei Publice 
(SNCOP) este constituit din institute, 
centre, societăţi şi alte categorii de 
instituţii de drept public şi privat care 
au în obiectul lor de activitate 
cercetarea sociologică a opiniei 
publice.  
 
(2) Activitatea de cercetare 
sociologică a opiniei publice se poate 
desfăşura şi individual, de către 
persoane fizice, autorizate conform 
legii. 
 
 
 
Text nou : 
(3) Pentru autorizarea, evaluarea şi 
acreditarea unităţilor din Sistemul 
Naţional de Cercetare Sociologică a 
Opiniei Publice, inclusiv a 
persoanelor fizice care desfăşoară 
această activitate individual, se 
organizează Consiliul Naţional de 

 S-a  avut în vedere o redactare 
corectă a textului şi eliminarea 
unor teze confuze. 
 Se constituie organismul de 
autorizare, evaluare şi 
acreditare a operatorilor din 
domeniul cercetării sociologice 
a opiniei publice. 
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Acreditare al Instituţiilor pentru 
Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice.  
Autori deputaţii: Anghel Stanciu, 
Petru Andea, Ionel Marineci 

7. CAPITOLUL III 
Evaluarea şi acreditarea 
activităţii de cercetare a 
opiniei publice în domeniul 
social, demo-economic şi 
politic  
 
Art.5 Evaluarea şi acreditarea 
unităţilor din Sistemul 
Naţional de Cercetare a 
Opiniei Publice evidenţiate la 
art.4 (2) se realizează de 
Consiliul de Acreditare pentru 
Cercetarea Opiniei Publice. 

 
Se elimină 

 
 
 
 
 

Se elimină  
 

 
 
 

 
Se conexează capitolul II cu 
capitolul III, păstrându-se 
titlul Cap.II 
 
 
 
Art.5 este cuprins în art.4 (3). 

 

8.  
 
Art.6 (1) Consiliul de 
Acreditare pentru Cercetarea 
Opiniei Publice este un 
program fără personalitate 

Art.6  devine art.5 şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.5. - (1) Consiliul Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru 
Cercetarea Sociologică Opiniei 
Publice se organizează în cadrul 

 
 
 Pentru rigoare normativă. 
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juridică, organizat ca entitate 
funcţională în cadrul 
Academiei Române.  
 
(2) Componenţa, regulamentul 
de organizare şi funcţionare şi 
structura organelor de lucru ale 
Consiliului de Acreditare 
pentru Cercetarea Opiniei 
Publice se aprobă prin ordin al 
Preşedintelui Academiei 
Române în termen de 60 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
(3) În componenţa Consiliului 
de Acreditare pot fi aleşi pe 
criteriul echidistanţei politice, 
membrii ai Academiei 
Române, profesori universitari 
din domeniul ştiinţelor 
economice, sociale şi politice, 
experţi, cercetători ştiinţifici şi 
reprezentanţi ai mass-media 
consacraţi. 

Academiei Române ca structură fără 
personalitate juridică.  
 
 
(2) Componenţa, regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi structura 
organelor de lucru ale Consiliului 
Naţional de Acreditare a Instituţiilor 
pentru Cercetarea Sociologică Opiniei 
Publice se aprobă prin decizie a 
Preşedintelui Academiei Române în 
termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.  
 
 
(3) Din componenţa Consiliului 
Naţional de Acreditare a Instituţiilor 
pentru Cercetarea Sociologică a 
Opiniei Publice fac parte membri ai 
Academiei Române, profesori 
universitari din domeniul ştiinţelor 
economice, sociale şi politice, 
cercetători ştiinţifici şi reprezentanţi ai 
mass-media. Componenţa Consiliului 
Naţional de Acreditare a Instituţiilor 

 
 
 
 
 Pentru rigoare normativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pentru completarea articolului.
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(4) Pentru activitatea 
desfăşurată, membrii 
Consiliului de Acreditare 
pentru Cercetarea Opiniei 
Publice sunt remuneraţi, în 
funcţie de numărul orelor 
efectiv lucrate, la nivelul 
gradului profesional cel mai 
mare din activitatea de 
cercetare-dezvoltare, stabilit 
pentru unităţile bugetare. 
 
(5) Fondurile necesare 
funcţionării Consiliului de 
Acreditare pentru Cercetarea 
Opiniei Publice se prevăd 
anual în bugetul Academiei 
Române, ca parte integrantă 
a finanţării acestei instituţii 

pentru Cercetarea Sociologică a 
Opiniei Publice se aprobă de prezidiul 
Academiei Române pentru un mandat 
de patru ani. Membrii acestui consiliu 
nu pot face parte din acest organism 
mai mult de două mandate.  
 
(4) Pentru activitatea desfăşurată, 
membrii Consiliului Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru 
Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice sunt remuneraţi, în funcţie de 
numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul 
cercetător ştiinţific 1 cu gradaţia 
maximă.  
 
 
 
 
 
(5) Fondurile necesare funcţionării 
Consiliului de Acreditare pentru 
Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice se constituie din taxele de 
acreditare şi se prevăd în bugetul 

 
 
 
 
 
 
Precizări privind remunerarea 
membrilor Consiliului Naţional 
de Acreditare. 
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de la bugetul de stat. anual al Academiei Române.   
Autori deputaţii: Anghel Stanciu, 
Petru Andea 

 

9.  
 
Art.7 (1) Acreditarea în 
Sistemul Naţional de Cercetare 
a Opiniei Publice (SNCOP) 
este condiţionată de asimilarea 
codului ICC/ESOMAR de 
deontologie a cercetării sociale 
şi de marketing şi dă dreptul 
entităţilor acreditate să aibă în 
antet, menţiunea că fac parte 
din Sistem. 
 
(2) Documentaţia necesară 
acreditării în Sistemul 
Naţional de Cercetare a 
Opiniei Publice (SNCOP) se 
stabileşte prin Regulamentul 
de funcţionare al Consiliului 
de Acreditare şi se depune 
individual de fiecare entitate 
solicitantă şi va cuprinde 

Art.7  devine art.6 şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.6 (1) Acreditarea în Sistemul 
Naţional de Cercetare Sociologică a 
Opiniei Publice (SNCOP) este 
condiţionată de asimilarea codului 
ICC/ESOMAR de deontologie a 
cercetării sociale şi de marketing şi dă 
dreptul unităţilor acreditate să aibă în 
antet menţiunea că fac parte din 
Sistemul Naţional de Cercetare 
Sociologică a Opiniei Publice.  
 
(2) Documentaţia necesară acreditării în 
Sistemul Naţional de Cercetare 
Sociologică  a Opiniei Publice (SNCOP) 
se stabileşte prin Regulamentul de 
funcţionare al Consiliului Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru 
Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice, se depune individual de fiecare 
unitate solicitantă şi va cuprinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru rigoarea textului, 
modificare cerută de Consiliu 
Legsislativ. 
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obligatoriu Statutul unităţii şi 
Codul de practică onestă 
adoptat de acesta, potenţialul 
ştiinţific (gradele şi titlurile 
ştiinţifice ale personalului, 
dotarea cu mijloace specifice 
TI), lista publicaţiilor în 
domeniu, lista de referinţă a 
cercetărilor efectuate şi 
rezultatele obţinute, sursele de 
finanţare. 
 
(3) Unităţile acreditate pot 
beneficia, pentru dezvoltarea 
logisticii cercetărilor, de 
facilităţi fiscale, în limitele 
legii. 
 
 

obligatoriu statutul unităţii,  date 
referitoare la potenţialul ştiinţific, 
dotarea  tehnică, sursele de finanţare ş.a.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Unităţile acreditate pot beneficia, 
pentru dezvoltarea logisticii cercetărilor, 
de facilităţi fiscale, în condiţiile legii.  

10. CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 
 
 
Art.8 (1) Unităţile care 
desfăşoară activităţi de 

Capitolul IV devine Capitolul III 
Text nemodificat 

 
Art.8  devine art.7 şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.7 - Unităţile interesate, care 
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cercetare a opiniei 
publice,trebuie să depună 
documentaţia necesară 
acreditării la SNCOP, în 
termen de 60 de zile de la data 
aprobării de către Preşedintele 
Academiei Române a 
documentelor SNCOP, 
prevăzute la art.6, al.(2). 
(2) Unităţile care nu respectă 
termenul prevăzut la art.8, 
alin. (1) sau care nu obţin 
acreditarea SNCOP nu mai au 
dreptul să desfăşoare activităţi 
de cercetare a opiniei publice. 

desfăşoară activităţi de cercetare 
sociologică a opiniei publice, depun 
documentaţia necesară acreditării la 
SNCOP.  
 
 
 
 
 
(2) Se elimină  
 
 
Autor: deputat Vasile Miron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul se regăseşte cu 
modificări la art.8 (1) 
 
 
 
  

 
 
 

11.  
 
 
Art.9 (1) Acreditarea poate fi 
retrasă de Consiliul de 
Acreditare pentru Cercetarea 
Opiniei Publice, în cazul în 
care se constată încălcări ale 
Regulamentului, sau ale 
codului de practică onestă. 

 Art.9  devine art.8 şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.8 - (1) Decizia privind acordarea 
acreditării se ia de către Consiliul 
Naţional de Acreditare în termen de 
maxim 60 de zile de la depunerea 
documentaţiei necesare acreditării 
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(2) Unităţile cărora li s-a retras 
acreditarea, îşi pot redepune  
dosarul de acreditare într-un 
interval de 60 de zile de la data 
acreditării. 
 
 
(3) Unităţile cărora li s-a retras 
acreditarea sau nu li s-a 
aprobat acreditarea, la maxim 
3 solicitări, nu mai pot face 
parte din SNCOP şi în 
consecinţă nu mai pot 
desfăşura activităţi de 
cercetare a opiniei publice. 
 
 
 

(2)    Acreditarea poate fi  retrasă de 
Consiliul Naţional de Acreditare a 
Instituţiilor pentru Cercetarea 
Sociologică a Opiniei Publice, în cazul 
în care se constată încălcări ale 
Regulamentului, respectiv statutului 
propriu.  
 
(3) Unităţile cărora li s-a retras 
acreditarea, pot redepune  dosar de 
acreditare după minim un an  de la data 
retragerii acreditării.  
Autor: deputat Petru Andea 
 
 
 
Se elimină    
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12.  
 
Art.10  Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la 
publicarea sa în Monitorul 
Oficial al României. 

Art.10  devine art.9 şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.9  Prezenta lege intră în vigoare la 
30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I.  

  

 
 
 
 

  PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
                                 Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu           Prof.univ.dr.ing.Petru Andea 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Consilier  
                                                                                                                                                             Simion Cioată  
                    
     


