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Metodologie 

 Sondajul ”Barometrul de opinie publică – Adevărul despre România” a fost realizat 

de INSCOP Research la comanda Adevărul 

 Sondajul a fost realizat în perioada 20-28 aprilie 2013 

 Pachetul de întrebări dedicat revizuirii Constituţiei a fost elaborat în colaborare cu 

Forumul Constituţional 

 Volumul eșantionului a fost de 1050 persoane și este reprezentativ pentru 

populația României de 18 ani și peste 18 ani 

 Eroarea maximă admisă a datelor este de  3%, la un grad de încredere de 95% 

 Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilistic  

 Metoda folosită a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat 

de operatorii de interviu la domiciliul respondenţilor 

 Chestionarele au fost aplicate în 39 de județe și Municipiul București, într-un total 

de 76 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate) 

 

 



Prevederi privind economia 

Protejarea mai buna a drepturilor si 
libertatilor cetatenilor 

Prevederi privind mediul inconjurator si 
sanatatea publica 

Prevederi privind probeleme sociale 

Modificarea atributiilor si raporturilor 
dintre Presedinte, Guvern si Parlament 

Precizarea relatiilor statului roman cu 
Uniunea Europeana 

Revenire la mandatul presedintelui de 4 
ani (in prezent este de 5 ani) 

Introducerea regiunilor ca unitate 
administrativ teritoriala 

Votul obligatoriu 

60,9% 

57,5% 

56,8% 

56,6% 

51,0% 

49,0% 

46,8% 

32,0% 

32,0% 

14,1% 

16,6% 

16,8% 

16,9% 

17,0% 

18,8% 

27,4% 

40,8% 

43,0% 

25,0% 

25,9% 

26,5% 

26,6% 

32,0% 

32,2% 

25,8% 

27,2% 

25,0% 

% din totalul populației 

ar trebui modificata nu ar trebui modificata NS/NR 
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După părerea dumneavoastră care din următoarele teme ar trebui 

modificate sau adăugate în Constituţia României?  



ar trebui 
sa scada; 

21,4% 

ar trebui 
sa ramana 

la fel; 
40,4% 

ar trebui 
sa 

creasca; 
20,1% 

NS/NR; 
18,1% 

Rolul Parlamentului 
% din totalul populației 
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În opinia dvs.:  

ar trebui 
sa scada; 

22,2% 

ar trebui 
sa ramana 

la fel; 
37,0% 

ar trebui 
sa 

creasca; 
22,5% 

NS/NR; 
18,3% 

Atribuțiile Președintelui României 
% din totalul populației 



trebuie sa 
fie limitat; 

39,4% 

trebuie sa 
ramana la 
fel; 32,7% 

NS/NR; 
27,9% 

% din totalul populației 
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În opinia dvs, dreptul Guvernului de a emite Ordonante de Urgenţă să fie strict 

limitat?  



Da; 46,7% 

Nu; 31,3% 

NS/NR; 
22,0% 

% din totalul populației 
 

 

6 

În opinia dvs., mandatul preşedintelui şi al Parlamentului trebuie să se înceapă şi 

să se încheie în acelaşi timp?  



ar trebui sa 
scada 
6,7% 

ar trebui sa 
ramana la fel 

77,5% 

ar trebui sa 
creasca 
12,2% 

NS/NR 
3,5% 

% din totalul populației 
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În opinia dvs., vârsta privind dreptul la vot...  


