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Notă metodologică

Eşantion: Naţional reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 15 ani şi peste. 
Selecţie aleatoare a gospodăriilor şi a persoanelor intervievate. Au fost 
intervievate 1.123 persoane.

Eroare de reprezentativitate: ±2,9% cu o probabilitate de 0,95.

Interviuri: Pe bază de chestionar standardizat, faţă în faţă, la domiciliul 
persoanelor intervievate. Datele au fost culese în cadrul omnibusului CSOP în 
perioada 22 octombrie – 1 noiembrie 2010.

Ponderări: În funcţie de sex, vârstă, naţionalitate, domiciliu şi regiune.

Validare: Eşantionul a fost validat pe baza datelor INS.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aug'10

Oct'10

Este idee buna, dar a fost prost aplicata Este idee buna, care a fost bine aplicata
Este idee gresita Nu stiu/ nu raspund

După părerea dvs., despre comunism se poate afirma că ...



Pagina 3

72%

51%

44%

43%

15%

2%

2%

15%

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

Asigurare locuri munca

Planificare economie

Stabilire preturi

Repartizare locuinte

Desfiintare partide politice

Limitare libertate expresie

Altele

Nu stiu/ nu raspund

După părerea dvs., statul ar trebui să ...
Baza: 1.123 persoane

Răspuns multiplu
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Un lucru bun
38%

Nu stiu/ nu raspund
24%

Un lucru rau
38%

După părerea dvs., instaurarea regimului comunist în România la sfârşitul celui de-al doilea 
război mondial a fost ...
Baza: 1.123 persoane
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Partidul Comunist din 
Romania

17%

Populatia Romaniei
4%

Marile puteri 
occidentale

8%

Uniunea Sovietica
48%

Nu stiu/ nu raspund
23%

După părerea dvs., cine a avut rolul hotărâtor în instalarea regimului comunist în România?
Baza: 1.123 persoane
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Nu
8%

Da
71%

Nu stiu/ nu raspund
20%

După părerea dvs., şefii regimului comunist beneficiau de privilegii în comparaţie cu restul 
populaţiei?
Baza: 1.123 persoane



Pagina 7

Nu
83%

Nu stiu/ nu raspunde
8%

Da, atat eu cat si 
altcineva din familia 

mea
3%

Da, eu personal
2%

Da, altcineva din familia 
mea
5%

Dumneavoastră personal sau familia dumneavoastră aţi avut de suferit de pe urma 
regimului comunist?
Baza: 1.123 persoane
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28%

24%

23%

18%
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10%

8%

8%

7%

6%

5%

5%

2%

7%

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

Privatiuni materiale

Limitarea libertatii de exprimare

Discriminare profesionala pe criterii sociale, politice...

Limitarea libertatii de credinta religioasa

Arestare

Supraveghere si urmarire de catre Securitate

Controlul statului asupra vietii profesionale

Controlul statului asupra vietii personale

Detentie

Interdictii de circulatie in tara si strainatate

Domiciliu fortat

Deportare

Intreruperi ilegale de sarcina

Munca fortata

Altceva

Nu stiu/ nu raspund

Dacă da, ce s-a întâmplat?
Baza: Cei care declarat avut de suferit (10% din eşantion)

Răspuns multiplu
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3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

94%

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

Chiabur

Cu origine sociala
nesanatoasa

Dusman al poporului/ dusman
de clasa

Mosier

Sustinator al partidelor istorice
(PNT, PNL)

Cu conceptie burgheza

Sustinator al miscarii legionare
sau al regimului Antonescu

Altele

Nu stiu/ nu raspund

În familia dvs. sau printre rudele apropiate au fost în perioada comunistă persoane 
acuzate că ar fi fost ...
Baza: 1.123 persoane

Răspuns multiplu
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63%

37%

35%

20%

10%

2%

26%

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

Securitatea

Militia

PCR

Justitia

Armata

Nu a existat represiune politica in
regimul comunist

Nu stiu/ nu raspund

Ce instituţii au fost implicate în represiunea politică în timpul regimului comunist?
Baza: 1.123 persoane

Răspuns multiplu
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52%

40%

37%

31%

49%

52%

16%

11%

11%

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

problema accesului la dosarele
Securitatii

Aug'10

Oct'10

adoptarea unei legi a lustratiei

Importanta/ foarte importanta Putin/ deloc importanta Nu stiu/ nu raspund

Cât de importantă este pentru dvs. ...

Baza: 1.123 persoane
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56%

52%

42%

29%

24%

20%

16%

13%

1%

23%

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

Liderilor la nivel national sau local ai PCR

Membrilor Securitatii

Ministrilor si conducatorilor institutii administratie la nivel
central si local

Conducatorilor armatei, militiei, justitiei si sistemului
penitenciar implicati in represiunea politica

Directorilor de intreprinderi, fabrici, IAS, CAP etc.

Presedintilor Academiei RPR si RSR, rectorilor si
prorectorilor universitatilor si institutiilor de invatamant de

partid
Conducatorilor ziarelor si publicatiilor de partid de la nivel

national si local

Conducatorilor televiziunii si radioului

Altora

Nu stiu/ nu raspund

Cui ar trebui să i se aplice legea lustraţiei?
Baza: Cei care declarat că adoptarea legii lustraţiei este “importantă” sau “foarte importantă (31% din 
eşantion)

Răspuns multiplu
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Negative
6%

Pozitive
26%Nu stiu/ nu raspund

40%

Nu sunt de acord 
cu o lege a 

lustratiei
5%

Niciun efect
24%

Ce efecte credeţi că va avea legea lustratiei?
Baza: 1.123 persoane
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Nu
27%

Da
48%

Nu stiu/ nu raspund
25%

După părerea dvs., victimele regimului comunist ar trebui să primească despăgubiri din 
partea statului?
Baza: 1.123 persoane
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Limitate printr-o 
hotarare a Guvernului 

sau Parlamentului
42%

Decise de instante 
judecatoresti

47%

Nu stiu/ nu raspund
10%

Decise de altcineva
1%

Dacă da, aceste despăgubiri ar trebui ...
Baza: Cei care au declarat că victimele regimului comunist ar trebui să primească despăgubiri din partea 
statului (48% din eşantion)
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17%

1%

1%

80% 3%

4%

4%96%

94%

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

ati fost membru PCR?

ati detinut functii de conducere in
PCR?

ati lucrat pentru fosta Securitate?

Da Nu Nu raspund

Înainte de 1989 ...

Baza: 1.123 persoane
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16%

7%

10%

1%

1%

20%

21%11%

14% 15% 44%

41%

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

pensiile fostilor demnitari
comunisti

pensiile fostilor membri ai
Securitatii

Sa ramana asa cum sunt Sa fie reduse incat sa nu depaseasca dublul pensiei medii
Sa fie reduse la nivelul pensiei medii din Romania Sa fie reduse la zero/ anulate
Altceva Nu stiu/ nu raspund

Consideraţi că ar trebui reduse ...

Baza: 1.123 persoane
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Nu
43.90%

Da
27.50%

Nu stiu/ nu raspund
28.50%

Dvs. sunteţi de acord cu interzicerea folosirii publice a simbolurilor regimului comunist?
Baza: 1.123 persoane
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