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În ce măsură cunoaşteţi ce 
cuprind…? 
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> Aproape jumătate dintre români nu cunosc care sunt prevederile
codurilor
> Cetăţenii sunt puşi să respecte o serie de legi pe care nu le ştiu
> “În mică măsură”-aceia care deţin minime informaţii şi ştiu de 
unde să le ia (cei care apelează la un avocat)
> “În mare măsură” –oamenii din justiţie, profesii asociate



Dvs. ştiţi că se modifică…

48,8 47,5 3,7

51,4 45,2 3,4

47,5 49,2 3,3

50,4 46,5 3,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...Codul de procedură
penală

...Codul penal

...Codul de procedură civilă

...Codul civil

Da Nu NS/NR

Chiar dacă nu au fost informaţi direct, aproape jumătate dintre 
români ştiu că se modifică ceva din coduri, dar nu ştiu ce;
Coaliţia Opriţi codurile a demarat campania în data de 10 
aprilie, deci la o lună, jumătate din populaţie a aflat că se 
schimbă codurile;



Unde aţi auzit / citit / văzut informaţii 
despre modificările codurilor:
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>Campania societăţii civile cu 
sprijinul mass-media au adus 
subiectul pe agenda publică;
>Tinerii şi populaţia urbană se 
informează în proporţie de 11,7 
% de pe internet
>Ministerul Justiţiei a utilizat un 
instrument care putea ajunge la 
10% din populaţie, însă MJ nu a 
făcut nimic pentru a ajunge la 
restul de 90%;
>Pe singurul instrument utilizat 
de Ministerul Justiţiei s-a atins 
doar 1% din populaţie, care au 
primit informaţii de la MJ, cel 
care era obligat prin Legea 
transparenţei să o facă;
> Activitatea parlamentarilor în 
teritoriu (pe acest subiect) practic 
inexistentă



Ştiţi care sunt modificările în 
cazul…?
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> Oamenii nu ştiu ce conţin modificările şi nu ştiu în ce constau 
ele;
> Există o mare dorinţă de cunoaştere; (vezi graficul următor)



Dvs. aţi fi fost interesat să primiţi mai multe 
informaţii despre modificările propuse 

pentru...
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> 7 cetăţeni din 10 sunt interesaţi să primească 
informaţii despre modificările codurilor !



În prezent, în România, dvs. credeţi că la 
stabilirea prevederilor legii civile şi ale legii 

penale...
Cetăţenii decid şi 

statul adoptă 
legile

2%
NS / NR

6%

Statul decide 
singur

68%

Statul decide 
după ce se 
consultă cu 

cetăţenii şi cu 
specialiştii

24%

Este relevant faptul că 68% spun că statul ia decizii de unul 
singur în condiţiile în care 82% consideră că statul trebuie să 
facă dezbateri la care să participe orice doreşte;
Deci 7 din 10 români consideră că avem de a face cu un stat 
autoritar în materia legiferării.



Dvs credeţi că cetăţenii ar trebui consultaţi
înainte de scrierea sau adoptarea legilor?
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> 82 % consideră că trebuie să fie consultaţi înainte 
de luarea deciziilor şi de adoptarea legilor!



Cum aţi prefera să fie consultaţi 
cetăţenii înainte de scrierea legilor?

57.6 30.3 6.5 3.8
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Să se organizeze dezbateri cu cetăţenii
Să primească materiale informative
Să se afişeze proiectele de lege pe pagina de internet a intituţiilor implicate
Să poată consulta proiectele de lege la sediul instituţiilor implicate

> Cetăţenii vor dezbaterea publică a legilor;
> Cel puţin 30 vor materiale informative, în condiţiile în care 
statul nu a publicat şi diseminat niciunul;
> Singurul instrument utilizat, care dacă ar fi fost utilizat corect, 
ar fi atins doar 6,5%.



Unde ar trebui organizate dezbateri cu 
cetăţenii înainte de scrierea legilor?
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 97% vor dezbateri în circumscripţii  cu parlamentarii
Inclusiv mare parte din bucureşteni (10% din populaţie) 
consideră că dezbaterile trebuie să acopere întreaga ţară.



Cine ar trebui să participe la 
aceste dezbateri? 
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91% consideră că oricine trebuie să participe la 
dezbateri, nu numai specialiştii;
Este firească percepţia publică: dacă nimeni nu 
este mai presus de lege, oricine poate participa la 
facerea ei;



Românii consideră că societatea civilă este mai importantă 
în organizarea dezbaterilor publice decât Preşedintele; 
61,2 % consideră că reprezentanţii puterii trebuie să 
organizeze consultări publice;
Mandatul societăţii civile de a cere şi organiza consultări 
publice este similar cu cel al Guvernului şi Parlamentului.

Cine ar trebui să organizeze consultările cu 
cetăţenii înainte de scrierea proiectelor de 

lege de maximă importanţă?
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Cine ar trebui să organizeze consultările cu 
cetăţenii înainte de adoptarea proiectelor de 

lege de maximă importanţă?
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După alegerile uninominale, populaţia consideră că 
Parlamentul este primul responsabil de consultarea 
cetăţenilor, ca fond al legitimităţii
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La afirmaţia preşedintelui că oamenii nu pricep, sondajul 
relevă că 69% vor să fie consultaţi înainte de promulgare;

Românii cred la fel ca Uniunea Europeană, prin Mark
Gray şi Jaques Barrot, că larga dezbatere publică este mai 
importantă decât termenul de 15 mai.

Preşedintele ar trebui sau nu să se consulte cu cetăţenii 
înainte de a promulga legi de maximă importanţă 

adoptate de Parlament?
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Observaţii şi concluzii

• Românii nu mai vor ca statul să decidă singur la formularea normelor de 
organizare socială;

• Românii vor să fie consultaţi pe proiectele de legi fundamentele;
• Aşa zisele dezbateri ale Ministerului Justiţiei nu au avut nici o relevanţă 

socială;
• Populaţia vrea ca parlamentarii să se consulte în circumscripţii cu alegătorii;
• Majoritatea informaţiilor sunt recepţionate din media, care nu poate face 

munca celor plătiţi din banii publici;
• Cetăţenii se simt capabili să-şi formuleze păreri dacă sunt întrebaţi;
• Cetăţenii doresc să fie întrebaţi;
• Cetăţenii nu agreează formele pasive de informare prin afişarea pe internet;
• Internetul nu este o sursă principala de informare pentru populaţie în 

privinţa legislaţiei, iar web-site-rile instituţiilor publice nu sunt un instrument 
activ de comunicare;

• Mandatul societăţii civile dat de populaţia României este egal cu cel al 
Guvernului şi Parlamentului în privinţa dezbaterilor şi consultărilor pe 
legislaţie, ceea ce ne legitimează şi ne obligă în acelaşi timp.



Mulţumim!

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI


