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La lucrările comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 2 

deputaţi, după cum urmează: 

- Adomniţei Cristian Mihai – Grupul Parlamentar al PNL 

- Sârbu Daciana Octavia - Grupul Parlamentar al PSD 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional de 
Cercetare Sociologică a Opiniei Publice.  
 Reexaminare solicitată de Preşedintele României 

 
2. Propunere legislativă privind libertatea religioasă. Aviz. 
 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează comisia că proiectul de 

Lege privind constituirea Sistemului Naţional de Cercetare Sociologică a 

Opiniei Publice se află pe ordinea de zi de mai mult timp. Au fost iniţiate 

două runde de discuţii cu reprezentanţi ai instituţiilor de sondare a opiniei 

publice şi nu s-a găsit o cale de mijloc deoarece nu sunt de acord cu o 

reglementare expresă. Facultatea de sociologie a trimis un punctaj în care 
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arată că domeniul este riguros reglementat: sondajele şi cercetările de 

piaţă se supun unor reguli precise, care au în vedere, printre altele: 

- Menţinerea încrederii publicului în tehnicile de cercetare; 

- Prezervarea credibilităţii institutelor de sondare, a centrelor de 

marketing şi a cercetătorilor (sociologi, economişti, statisticieni, 

demografi); 

- Protejarea datelor personale, individuale şi naţionale; 

- Prevenirea manipulării publicului consumator. 

D-na deputat Roberta Anastase subliniază că a participat la toate 

dezbaterile care au avut loc şi în concluzie este de acord cu respingerea. 

Dl.deputat Mircea Puşcă sprijină respingerea propunerii legislative. 

În aceste condiţii şi în lipsa iniţiatorilor care au fost invitaţi dar nu 

au venit, având în vedere că Preşedintele României supune votului 

respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 

- Conţinutul acestei legi a determinat mai multe organizaţii 

naţionale (Societatea Română de Marketing şi Cercetarea 

Opiniei Publice – SORMA, Asociaţia Sociologilor din 

România) şi internaţionale de profil (Organizaţia Mondială a 

Profesioniştilor Cercetării de Opinie şi Piaţă – ESOMAR) să 

reacţioneze vehement, considerându-l o piedică în schimbul 

liber de idei, în apariţia de noi practici şi jucători pe piaţă, ceea 

ce ar contraveni unei societăţi libere şi democrate; 

- Astfel de reglementări nu există în nici unul dintre statele 

Uniunii Europene, singura formă de autoreglementare în acest 

domeniu fiind atributul asociaţiilor profesionale; 

- Restricţia impusă prin împuternicirea Academiei Române să 

autorizeze, evalueze şi acrediteze organizaţiile şi persoanele 

fizice să deruleze sondaje sociale şi de opinie, reprezintă o 
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încălcare flagrantă a dreptului de bază la libertatea cercetării 

ştiinţifice şi la liberul schimb; 

- Legea prevede condiţionarea acreditării de asimilarea codului 

ICC/ESOMAR de deontologie a cercetării sociale şi de 

marketing, dar în acest sens nu are competenţe nici un organism 

exterior ESOMAR, chiar dacă este vorba de Academia Română; 

- Prin plata unei taxe de acreditare, legea instituie încă o “povară 

cvasi-fiscală” pe care ar trebui să o suporte cei care fac 

cercetare de opinie şi piaţă.  

Supusă votului propunerea legislativă se respinge cu 14 voturi 

pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Se continuă cu propunerea legislativă privind libertatea religioasă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că prezenta propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare libertatea religioasă în România. 

Semnalează că un proiect de lege intitulat Lege pentru regimul general al 

cultelor religioase  şi alt proiect de Lege privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor au mai fost iniţiate în 1999 şi 2004, dar nu au 

fost finalizate până în prezent într-un act normativ. Avizul pe care trebuie 

să-l dea comisia se referă la domeniul învăţământului teologic, nu sunt 

probleme deci se poate aviza favorabil.  

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos propune respingerea propunerii 

legislative. 

D-nii deputaţi Ion Preda şi Mircea Puşcă se pronunţă pentru 

respingerea propunerii legislative. 

D-nii deputaţi  Mihai Dumitriu şi Adrian Moisoiu propun amânarea 

propunerii legislative. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că s-au făcut trei 

propuneri: aviz favorabil pe sectorul învăţământ, respingere şi amânare. 
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Supuse votului, propunerea legislativă se respinge cu 10 voturi pentru, 8 

voturi împotrivă şi 2 abţineri, din următoarele motive: 

- Conţinutul propunerii se referă în principal la culte (organizare, 

regim juridic, recunoaştere, învăţământ) şi doar parţial la 

libertatea religioasă; 

- În capitolul III “Învăţământ teologic”, propunerea legislativă nu 

reaminteşte nimic de învăţământul confesional. În plus, la 

elaborarea acestui capitol nu s-a ţinut cont de prevederile din 

Constituţia României şi din Legea învăţământului nr.84/1995, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Existenţa unor formulări care contravin esenţei unor acţiuni, 

precum cele legate de donaţii. Astfel, se menţionează la art.2 

lit.g) “dreptul de a solicita şi de a primi, cu titlu gratuit bunuri”, 

ceea ce creează o obligaţie generală a populaţiei de a face 

donaţii; 

- Nu este clar definită noţiunea de bază, care este grupul religios. 

În acelaşi timp, se remarcă lipsa unor elemente concrete privind 

modul de constituire, organizare şi funcţionare a entităţilor 

religioase de tip grup, asociaţie, cult; 

- Lipsa unor elemente precise legate de dobândirea personalităţii 

juridice a cultelor religioase; 

- Propunerea legislativă intră în contradicţie cu unele legi, 

precum Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr.53/2000, 

privind Codul muncii.  

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


