Studii Electorale Româneşti Fundaţia Soros România

OPINII DESPRE SISTEMUL ELECTORAL ROMÂNESC
AUTOR: OVIDIU VOICU, MANAGER PROGRAME
A devenit deja un obicei în România să schimbăm sistemul electoral înainte de alegeri. Motivaţia acestor schimbări
include atât nevoia de a corecta problemele practice arătate de alegerile precedente, cât şi dorinţa unei tabere politice
sau alta de a-şi maximiza rezultatele electorale cu ajutorul regulilor prin care voturile se transpun în mandate. Proporţia
celor două motive este întotdeauna neclară, dar de cele mai multe ori partidele uită să consulte şi cetăţenii. Legislaţia
electorală este întotdeauna promulgată în grabă, prin proceduri excepţionale (angajarea răspunderii Guvernului,
ordonanţe de urgenţă), iar negocierile se desfăşoară în spatele uşilor închise. Invariabil sunt ignorate reglementările cu
privire la transparenţa decizională.
În încercarea de a afla ce cred românii despre toate aceste schimbări, Fundaţia Soros România a realizat în cadrul
programului Studii Electorale Româneşti un sondaj de opinie care a inclus mai multe întrebări despre alegeri şi sistemul
electoral. Vă prezentăm în continuare primele rezultate ale acestui sondaj.

INFORMARE ŞI ÎNCREDERE
Lipsa de încredere şi dezinteresul românilor faţă de politică sunt deja cunoscute publicului (dar şi clasei politice). Vom
reveni la acest subiect într-o analiză separată, dar pe acest
fond constatăm că aproximativ trei sferturi dintre români se
consideră puţin sau foarte puţin informaţi în legătură cu
alegerile. Conform legislaţiei (încă) în vigoare, alegerile locale
ar trebui să aibă loc în iunie 2012, deci peste şapte luni. Iată că
77% dintre alegători nu cunosc data alegerilor, iar 78% nu ştiu
cine sunt posibilii candidaţi la Primăria localităţii. Este însă
adevărat că nu ştim ce procent dintre politicieni au această
informaţie. Mai grav este că 79% dintre români sunt puţin sau
foarte puţin informaţi în legătură legislaţia electorală, iar 68%
spun acelaşi lucru despre procedurile de vot. Nu poţi să
construieşti o democraţie reprezentativă solidă cu cetăţeni
care nu cunosc cum pot să îşi exercite dreptul fundamental de
vot. Schimbările permanente şi comunicarea defectuoasă
conduc către o astfel de situaţie periculoasă.
Înregistrăm o problemă majoră şi în ceea ce priveşte
încrederea în corectitudinea procesului electoral. După
douăzeci de ani de democraţie, 85% dintre români consideră că
în general alegerile sunt libere, adică orice cetăţean poate vota
cu orice candidat doreşte; este un procent ridicat, însă este
îngrijorător procentul de 11% al celor ce consideră că nu pot
vota liber. Încă mai îngrijorătoare este opinia a 46% dintre
români, care nu sunt de acord cu afirmaţia că alegerile sunt
corecte, adică rezultatul este decis de votul cetăţenilor.
Adăugând şi cei 10% care nu au răspuns la această întrebare,
rezultă că mai mult de jumătate dintre cetăţenii români
consideră că în general alegerile din România nu sunt corect, ci
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sunt afectate de factori externi, alţii decât votul cetăţenilor.
Acesta este contextul în care partidele politice din România propun noi schimbări cu mai puţin de un an înainte de
alegeri: lipsă de informare şi neîncredere. Să vedem acum ce cred românii despre modificările propuse.

SUPRAPUNEREA ALEGERILOR
Una dintre cele mai dezbătute propuneri este cea de SUPRAPUNERE A ALEGERILOR LOCALE CU CELE GENERALE.
Este un subiect asupra căruia în principiu toate partidele sunt de acord, dar diferă opiniile cu privire la data alegerilor:
Puterea doreşte amânarea alegerilor locale, iar
Opoziţia devansarea celor generale (după ce a aflat
că nu este constituţională devansarea alegerilor
generale, Opoziţia a respins public cu totul
propunerea, chiar dacă iniţial a fost de acord cu
principiul). Întrebând cetăţenii pe această temă, am
preferat să includem elemente de informare în
textul întrebării, astfel încât să avem certitudinea că
vor răspunde la obiect: „Alegerile locale (pentru
primar şi consiliul local) sunt programate pentru
luna iunie, iar cele parlamentare pentru luna
noiembrie. S-a propus organizarea ambelor alegeri
în aceeaşi zi, în luna noiembrie 2012. Dvs. cum
credeţi că este mai bine, alegerile locale şi cele
parlamentare să fie în aceeaşi zi sau în zile
diferite?”. Astfel informaţi, 45% dintre români sunt de acord cu suprapunerea alegerilor, 34% cred că cele două scrutine
ar trebui să aibă loc în zile diferite, iar 21% nu au nicio opinie.
Această propunere se bucură de sprijinul unei majorităţi relative a populaţiei. Mai mult, dacă ne uităm doar la
respondenţii ce se consideră informaţi (bine sau foarte bine) despre legislaţia şi procedurile electorale, procentul celor
ce cred că alegerile ar trebui organizate în aceeaşi zi este de 55%. În schimb, doar 39% dintre cei care sunt de acord
(total sau parţial) cu afirmaţia că alegerile sunt corecte sunt de acord cu suprapunerea.
Indiferent de răspunsul dat, am rugat respondenţii să ne spună care este principalul motiv pentru care sunt sau nu sunt

Motive pentru organizarea alegerilor…
În aceeaşi zi
Zile diferite
Evitarea confuziei, cetăţenii au
Cheltuieli reduse, economie la
mai mult timp de gândire,
buget
67% alegerea este mai uşoară
Economie de timp, simplificarea
Evitarea fraudelor, rezultat mai
procesului
19% corect
Cele două tipuri de alegeri nu
Evitarea fraudelor
6% au legătură între ele
Creşte participarea la vot
2% Păstrarea tradiţiei
Alt motiv
2% Alt motiv
NS/NR
4% NS/NR
[% din cei ce au opinia respectivă]

55%
21%
8%
3%
5%
8%

de acord cu suprapunerea alegerilor. Întrebarea a fost deschisă, fără variante predefinite de răspuns. Dintre cei care
sunt de acord cu organizarea alegerilor în prima zi, 67% spun că cel mai important motiv este scăderea costurilor de
organizare, adică economii la bugetul public. A doua categorie de motive invocate în apărarea acestei opţiuni merge tot
pe ideea unei economii, dar una de timp: procesul se simplifică, lucrurile merg mai repede, pierdem mai puţin timp cu
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alegerile. Cu alte cuvinte, cei care susţin suprapunerea alegerilor sunt în general deschişi chiar la argumentele aduse de
iniţiatorii propunerii.
Pentru al doilea grup, care consideră că alegerile trebuie să rămână decalate, principala categorie de motive este cea a
nevoii de a ajuta cetăţenii să înţeleagă ce votează: se evită confuzia, timpul de gândire este mai mare, sistemul este mai
simplu, mai uşor de înţeles; 55% dintre respondenţi au precizat astfel de motive. 21% se tem de eventuale fraude
electorale, iar 8% cred că cele două tipuri de alegeri nu au legătură între ele şi deci nu trebuie să se desfăşoare în
aceeaşi zi.
Încă o dată, situaţia nu este favorabilă democraţiei din România. Este îngrijorător că principalul argument pentru o
schimbare ce poate afecta fundamental democraţia este argumentul de costuri, cu atât mai mult cu cât, raport la alte
tipuri de cheltuieli ale statului român, costul alegerilor este mic. În acelaşi timp, sunt ignorate argumente importante
legate de construirea unui sistem care să ajute alegătorii să ia cea mai înţeleaptă decizie.

ALEGEREA PRIMARILOR ÎNTR-UN SINGUR TUR DE SCRUTIN
O modificare deja implementată este cea a ALEGERII PRIMARILOR ÎNTR-UN SINGUR TUR DE SCRUTIN, în loc de
două, aşa cum a s-a întâmplat până acum. Şi în acest caz decizia a fost luată în consens de partidele politice. Din nou am
formulat o întrebare care să includă şi elemente de informare
a cetăţenilor, pentru a avea un răspuns informat: „Până
acum, primarii erau aleşi în două tururi de scrutin. Dacă nici
un candidat nu obţinea cel puţin jumătate din voturi în primul
tur, atunci primii doi candidaţi ca număr de voturi se
confruntau în turul al doilea. Începând cu 2012, primarii vor fi
aleşi într-un singur tur, adică va fi ales candidatul cu cele mai
multe voturi, indiferent dacă a obţinut jumătate din voturi sau
nu. Credeţi că este o schimbare bună sau nu?”
Majoritatea respondenţilor – 53% – sunt de părere că
schimbarea este una bună, 20% cred că nu este o schimbare
bună, iar 27% nu au o opinie. Motivaţiile sunt similare cu cele
din cazul anterior. Dintre cei care spun că este o schimbare
bună, 50% spun că aduce economii la buget, iar alţi 12% că este vorba de o economie de timp, acestea fiind principalele
două categorii de motive. Pentru al doilea grup, al celor care nu sunt de acord cu modificarea, motivele ţin de calitatea
alegerii: 42% cred că se pierde reprezentativitatea alegerii, 15% spun că ar creşte posibilitatea fraudării, iar 9% că
oamenii vor fi mai puţin informaţi în momentul alegerii.

ALEGERI PARLAMENTARE: UNINOMINAL SAU PE LISTĂ?
Organizarea alegerilor parlamentare are la bază două principii majore:




Cum se votează, iar opţiunile principale sunt o listă de partid (vot pe listă) sau o persoană (vot uninominal), cu
posibile combinaţii între acestea. Una dintre cele mai utilizate combinaţii este cea a listei preferenţiale, în care
cetăţenii aleg şi chiar ordonează candidaţii preferaţi pe lista partidului sau, în unele cazuri, de pe listele tuturor
partidelor.
Cum se distribuie mandatele (sau cum se transformă voturile în mandate), iar opţiunile principale sunt
proporţionale cu numărul de voturi dintr-o circumscripţie (vot proporţional) sau după metoda câştigătorul ia
mandatul (vot majoritar). Şi în acest caz se pot imagina formule mixte.
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Combinaţia între opţiunile aferente celor două principii dă caracteristicile principale ale sistemului electoral, completate
cu elemente secundare (spre exemplu, pragul electoral). În România, până în 2008 am avut un sistem de vot pe listă şi
proporţional. La ultimele alegeri am trecut la un sistem uninominal, dar tot proporţional. Acesta a fost un compromis
între opiniile politice ale principalilor actori la acel moment, şi din multe puncte de vedere este un sistem original, care
nu se mai aplică nicăieri în lume. Una dintre problemele aplicării sistemului actual este că a adus în Parlament prea
mulţi candidaţi plasaţi pe locurile doi şi trei în propriile colegii, adâncind neîncrederea alegătorilor. Plecând de la
această observarea acestei probleme, este din nou pusă în discuţie schimbarea sistemului. Propunerea preşedintelui
Băsescu este renunţarea la distribuţia proporţională a mandatelor în favoarea unui vot majoritar (un sistem pe care
preşedintele, şi împreună cu el alţi comentatori, îl numeşte „uninominal pur”). Discuţiile între partide se poartă acum în
spatele uşilor închise, netransparent pentru public. De la aceste negocieri avem tot felul de zvonuri, care vorbesc despre
posibile sisteme de vot: mixte, majoritate, chiar cu listă preferenţială.
Un sondaj de opinie este un instrument care are propriile limite. Nu este posibilă detalierea tuturor acestor informaţii
pentru a ajunge la întrebări precise. De aceea am încercat să măsurăm printr-o succesiune de întrebări care sunt opiniile
cetăţenilor în legătură cu principiile majore ale sistemului.
În ceea ce priveşte modul de vot, majoritatea populaţiei sprijină ferm votul uninominal în defavoarea celui pe listă: 56%
dintre respondenţi preferă să voteze o singură persoană, în timp
ce 21% cred că ar trebui să voteze o listă de persoane; 2%
răspund spontan că ar dori un vot mixt, în timp ce 21% nu au o
opinie. Această opinie reflectă în bună măsură nemulţumirea
cetăţenilor legată de performanţele clasei politice şi în particular
ale membrilor Parlamentului. Pentru că multă vreme în discursul
public s-a spus că se ascund candidaţi slabi în spatele primelor
nume de pe listă (lucru de altfel adevărat), a obţinut sprijin
popular propunerea de a se organiza un vot uninominal, prin
care alegătorii să voteze direct persoana cea mai bună; dacă
acest lucru a creat sau nu un Parlament mai bun este o altă
discuţie. Percepţia generală este că nu, Parlamentul nu este mai
bun, lucru care se vede din scăderea continuă a încrederii în
această instituţie.
Nu am adresat o întrebare directă despre alegerea între vot majoritar sau proporţional. În mod normal, în cazul unui vot
pe listă, distribuţia mandatelor nu poate fi decât proporţională. Are sens să vorbim de vot majoritar doar în cazul
scrutinului uninominal. În această direcţie am formulat o întrebare („În cazul în care votul se dă uninominal, pentru o
singură persoană, cum credeţi că este mai bine?”), care a fost adresată tuturor respondenţilor, indiferent dacă la
întrebarea anterioară s-au pronunţat pentru votul pe listă sau votul uninominal. Preferinţa celor mai mulţi dintre
respondenţi este pentru un vot majoritar asociat celui uninominal (adică cel propus de preşedinte), aşa cum spun 45%
dintre cei chestionaţi (formularea răspunsului: „În fiecare colegiu să câştige mandatul candidatul de pe primul loc, chiar
dacă unele partide vor primi mai puţine mandate decât numărul total de voturi primite la nivelul ţării.”). Procentul celor
care preferă sistemul uninominal şi proporţional (adică cel actual) este de 22% (formularea răspunsului: „Fiecare partid
să primească un număr de mandate proporţional cu suma voturilor primite de candidaţii săi, chiar dacă în unele colegii
vor primi mandate candidaţii de pe locurile doi sau trei.”). Este foarte mare ponderea celor ce nu au o opinie, o treime
din total eşantion, ceea ce arată încă o dată că subiectul a fost insuficient dezbătut public. Aşa cum se poate observa,
prin formularea răspunsurilor am încercat să informăm asupra celor mai importante consecinţe ale fiecărei alegeri.
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Subliniem încă o dată că răspunsul la a doua întrebare a fost dat în ipoteza impusă prin enunţul său: vot uninominal.
Este necesar să combinăm răspunsurile la cele două întrebări pentru a estima mai exact procentul susţinătorilor
diferitelor combinaţii între cele două principii fundamentale descrise. Sistemul uninominal şi majoritar („uninominal
pur”, propus de preşedintele Băsescu) a câştigat susţinerea a 32% dintre respondenţi. Sistemul uninominal şi

proporţional (cel actual) mai este susţinut de doar 12% dintre români. Aproximativ o cincime (21%) susţin votul pe listă
şi implicit proporţional, aşa cum am arătat mai sus (sistemul folosit până în 2004). Dar cel mai mare grup este cel al
nehotărâţilor şi al celor ce doresc un sistem mixt; dintre aceştia, cei mai mulţi (20% din total eşantion) sunt cei care nu
au avut nici o opinie la ambele întrebări.
Votul pe liste este respins în principal pentru că nu permite alegătorilor să controleze mai bine pe cine trimit în
Parlament. De cele mai multe ori singura alternativă oferită este votul uninominal. Încercarea de a construi un sistem
uninominal şi proporţional (o combinaţie neobişnuită) s-a dovedit mai degrabă un eşec şi de aici am ajuns la
propunerea unui sistem uninominal şi majoritar. Problema majoră a distribuţiei majoritare a mandatelor este că duce la
o sub-reprezentare majoră a grupurilor minoritare. În toată această dezbatere este foarte puţin discutată alternativa
unui vot pe liste şi proporţional, dar cu posibilitatea alcătuirii de către alegător a unei liste proprii dintre candidaturile
propuse de partide. De obicei, propunerea este respinsă sub pretextul că este „prea complicată”, „dificil de înţeles de
către alegători”, „greu de aplicat”.
În cadrul sondajului am construit un scenariu plecând de la votul pe liste şi încercând să introducem ideea de listă
preferenţială. Ca şi în cazul votului uninominal, am pus respondenţii în faţa unei ipoteze fixe – se alege votul pe liste – şi

i-am rugat să aleagă una dintre cele trei variante de a vota: cetăţenii să voteze lista în întregime, aşa cum a fost propusă
de partid; cetăţenii să aleagă candidaţii preferaţi, dar doar din lista unui partid; cetăţenii să aleagă candidaţii preferaţi
din listele tuturor partidelor. Cei mai mulţi dintre respondenţi – 44% au ales ultima dintre aceste variante, adică o listă
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preferenţială din toate partidele, teoretic cea mai complicată. Alţi 24% au ales opţiunea a doua, care are în vedere o
reorganizarea listei unui singur partid şi doar 8% ar prefera un vot pe liste simplu, aşa cum am avut până în 2004.
Chiar dacă formularea este generală („cetăţenii să voteze”), de obicei în astfel de situaţii respondenţii se gândesc la
propria experienţă. Iată că 68% dintre români nu se tem să aleagă un sistem ce presupune o listă preferenţială, iar cei
mai mulţi aleg varianta mai complicată. Ar trebui să fie un semnal puternic către politicieni că foarte probabil
subestimează capacitatea alegătorilor români atunci când cred că unele lucruri sunt prea complicate pentru ei.

METODE ALTERNATIVE DE VOT
Ultimul subiect din sondaj legat de modificarea sistemului electoral este cel al metodelor alternative de vot. În acest
moment cetăţenii români pot vota doar în persoană, prezentându-se la secţia de vot în ziua votării. În alte democraţii –
nu neapărat mai vechi ca a noastră – întâlnim şi alte mecanisme de vot la dispoziţia cetăţeanului: prin corespondenţă,
pe Internet, prin procură; votul poate fi dat şi anticipat. Aceste metode au fost introduse pentru a uşura participarea la
vot a alegătorilor ce nu se află la domiciliu în ziua votării. În România, un număr însemnat de cetăţeni se află în această
situaţie. Sunt aproximativ două milioane şi jumătate de români în străinătate şi cel puţin o jumătate de milion care se
află în ţară, dar au domiciliul în altă parte decât la adresa de reşedinţă (unde sunt automat înregistraţi ca votanţi).
Până acum, statul român nu a făcut nimic pentru a uşura votarea pentru aceşti alegători. Există însă propuneri de a
introduce două metode alternative de vot, prin corespondenţă şi pe Internet. Pentru votul prin corespondenţă sunt
chiar două proiecte concurente, unul al Ministerului Afacerilor Externe, şi unul al unui grup de Parlamentari PDL, iniţiat
de deputatul William Brânză (acesta din urmă nu este susţinut de Guvern şi este neclar dacă este susţinut până la capăt
de PDL).
Am întrebat respondenţii dacă sunt de acord cu introducerea votului prin corespondenţă şi răspunsul dominant a fost
unul negativ: 59% dintre români
spun „Nu” acestei propuneri.
Doar 24% sunt de acord cu
iniţiativa, dintre care 7% ar vrea
să fie introdus pentru toţi
cetăţenii, iar 17% doar pentru
cei din străinătate. 16% nu au
nicio opinie. Procentul celor ce
nu sunt de acord cu introducerea
votului prin corespondenţă a
crescut uşor, de la 56%,
înregistrat în iunie 2009 de un alt
sondaj din seria Studii Electorale
Româneşti. Principalul motiv
pentru respingerea iniţiativei
este teama de frauda electorală,
aşa cum spun 76% dintre cei ce
răspund negativ; 19% nu au
exprimat nici un motiv anume,
iar 3% spun că cei din străinătate nu ar trebui să voteze deloc (restul de 2% invocă alte motive). Între cei ce sunt de
acord cu votul prin corespondenţă, 55% motivează din prisma asigurării condiţiilor pentru exercitarea dreptului
fundamentale la vot, 24% aduc ca argument uşurinţa votării şi costurile reduse pentru alegători, 13% consideră că cel
mai important argument este creşterea participării la vot, 5% invocă alte motive, iar 3% nu spun nici un motiv.
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La întrebarea similară despre votul prin Internet,
răspunsurile au fost şi ele similare. 63% dintre
respondenţi au răspuns negativ, nu sunt de acord cu
introducerea votului prin Internet şi doar 21% sunt
în favoarea acestei măsuri (9% pentru toţi cetăţenii
şi 12% doar pentru cei din străinătate); 16% nu au o
opinie. Şi în acest caz constatăm creşterea ponderii
celor ce sunt împotriva introducerii acestei metode
alternative de vot, de la 58%, procent înregistrat în
iunie 2009.
Argumentul principal împotriva introducerii
metodelor alternative de vot este teama de fraudă.
Este cu siguranţă efectul pseudo-dezbaterii publice
pe această temă. Nici iniţiatorii, nici opozanţii nu au reuşit (sau nu au intenţionat să reuşească) să discute serios despre
cum se pot adopta aceste măsuri împreună cu mecanisme de prevenire a fraudei. Astfel se perpetuează o situaţie în
care un drept fundamental este arbitrar limitat de neputinţă administrativă.

CONCLUZII
Cei mai mulţi dintre cetăţenii români se arată deschişi la noi schimbări ale sistemului electoral, foarte probabil ca
urmare a nemulţumirii faţă de politică în general şi clasa politică în particular. Mai mult de atât, cel puţin la o discuţie în
tuşe groase, sunt mai mulţi cei care susţin opţiunile propuse de actuala majoritate politică (suprapunerea alegerilor,
alegerea primarilor într-un singur tur, vot uninominal şi majoritar), cu excepţia introducerii unor metode alternative de
vot. Însă analiza mai atentă a răspunsurilor arată câteva probleme majore:
1. Numărul celor ce nu au opinii formate este destul de mare; în mod constant aproximativ 20% dintre români nu
răspund la întrebările pe aceste teme. Procentul creşte la 40% pe anumite subiecte. Este efectul absenţei dezbaterii
publice reale.
2. Principalele argumente aduse în favoarea acestor opţiuni le replică pe cele din pseudo-dezbaterea televizată: costul
alegerilor şi teama de fraudă. Este o simplificare periculoasă, pentru că duce la condiţionarea calităţii democraţiei de
chestiuni administrative.
Înainte de orice, pierdem un sistem electoral mai bun pentru că nu avem o bună guvernare, zgârciţi fiind cu investiţia în
instrumente democratice de calitate. Chiar şi dorind să facem o economie, nu am găsit locul potrivit. Costul alegerilor
parlamentare din 2008 a fost de aproximativ 125 milioane de lei şi aceasta ar fi potenţiala economie (alegerile locale
sunt mai scumpe, dar în caz de comasare oricum vor fi cheltuiţi banii pentru cele mai scumpe alegeri). Spre comparaţie,
în proiectul de buget pentru 2012, Guvernul îşi propune să aloce 989,3 milioane de lei pentru SRI, adică de cinci ori mai
mult.
În ceea ce priveşte posibilitatea fraudei, responsabilitatea statului este să propună şi să implementeze mecanisme
prin care să se limiteze furtul la urne, nu să limiteze drepturile cetăţenilor. Două astfel de mecanisme – Registrul
Electoral şi Cărţile de alegător – sunt prevăzute în mod expres a fi implementate până în 2012 de Legea electorală în
vigoare. Probabil că niciunul dintre proiecte nu va fi finalizat. Registrul Electoral este în lucru la Autoritatea Electorală,
dar alocările bugetare au fost insuficiente. Cât despre Cărţile de alegător, Ministerul Administraţiei şi Internelor nici
măcar nu a încercat să respecte legea.
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3. În aceeaşi tendinţă de a simplifica dezbaterea, sunt ignorate soluţii care încearcă să combine avantajele diverselor
sisteme de vot. Cu argumentul că „poporul nu ar înţelege” nu este luat în considerare un sistem proporţional cu listă
preferenţială. Datele acestui sondaj ne arată că „poporul” are o opinie diferită.
4. Multe dintre aceste probleme ar putea fi evitate dacă partidele politice s-ar angaja într-o dezbatere autentică şi mai
ales transparentă pe această temă. Însă, la fel ca în 2007-2008, toate negocierile se duc în spatele uşilor închise.
Rezultatul procesului similar de acum patru ani a fost sistemul actual, uninominal şi proporţional, după o idee originală
a unui deputat aproape necunoscut.

DATE DESPRE CERCETARE
Studii Electorale Româneşti (SER) este un program de cercetare periodică a participării electoarele şi a
comportamentului de vot în România iniţiat de Fundaţia Soros România (FSR) în anul 2009. SER îşi să descrie şi să
explice de ce românii aleg să voteze sau nu, care sunt motivaţiile votului, ce anume influenţează rezultatul alegerilor şi
cum afectează toate aceste lucruri democraţia în România. În secundar, programul va aborda periodic alte teme legate
de studiul culturii politice. SER foloseşte în principal serii de date de sondaj culese folosind o metodologie dezvoltată de
echipa de cercetare a proiectului în colaborare cu una sau mai multe firme specializate în acest domeniu.
Analiza de faţă foloseşte datele unui sondaj de opinie reprezentativ pentru populaţia României în vârstă de cel puţin 18
ani, pe un eşantion de 1200 de persoane în vârstă de cel puţin 18 ani. Culegerea datelor s-a realizat în perioada 6-19
noiembrie 2011, de către The Gallup Organization România. Eşantionul este probabilist, bistadial, cu stratificare
bidimensională în primul stadiu, după aria culturală şi tipul de localitate. Interviurile s-au realizat faţă-în-faţă, la
domiciliul subiecţilor. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2,7%, la un nivel de încredere de 95%. Eşantionul a fost
proiectat de The Gallup Organization România. Chestionarul structurat a fost proiectat de echipa proiectului.
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