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  privind constituirea Sistemului Naţional de Cercetare 
Sociologică a Opiniei Publice 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect constituirea sistemului 
naţional de cercetare sociologică a opiniei publice. 

(2) Cercetarea sociologică a opiniei publice este parte integrantă 
a activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare din România.   

 
 

Art. 2. – (1) Activitatea de cercetare sociologică a opiniei 
publice implică toate mijloacele şi metodele de cercetare ştiinţifică 
destinate cunoaşterii opţiunilor exprimate de un eşantion de populaţie, 
riguros determinat la nivel naţional sau zonal, în raport cu o problemă 
sau fenomen de interes general în vederea estimării comportamentului 
populaţiei şi prognozării  tendinţelor de evoluţie a acestuia faţă de 
obiectivele cercetării.  
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(2) Cercetările sociologice efectuate pentru cunoaşterea opiniei 
publice se realizează cu respectarea libertăţii conştiinţei şi a libertăţii 
de exprimare. Opiniile exprimate de persoanele cuprinse în cercetările 
sociologice nu sunt opozabile persoanelor respective. 

 
 
 
Art. 3. – Activitatea de cercetare sociologică a opiniei publice se 

desfăşoară sub autoritatea ştiinţifică a Academiei Române. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
Sistemul Naţional de Cercetare a Opiniei Publice  (SNCOP) 

 
 
 

Art. 4. – (1) Sistemul Naţional de Cercetare Sociologică a 
Opiniei Publice (SNCOP) este constituit din institute, centre, societăţi 
şi alte categorii de instituţii de drept public şi privat care au în obiectul 
lor de activitate cercetarea sociologică a opiniei publice.  

(2) Activitatea de cercetare sociologică a opiniei publice se poate 
desfăşura şi individual, de către persoane fizice, autorizate conform 
legii. 

(3) Pentru autorizarea, evaluarea şi acreditarea unităţilor din 
Sistemul Naţional de Cercetare Sociologică a Opiniei Publice, inclusiv 
a persoanelor fizice care desfăşoară această activitate individual, se 
organizează Consiliul Naţional de Acreditare a Instituţiilor pentru 
Cercetarea Sociologică a Opiniei Publice.  
 
 
 

Art. 5. – (1) Consiliul Naţional de Acreditare a Instituţiilor 
pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei Publice se organizează în 
cadrul Academiei Române, ca structură fără personalitate juridică.  
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(2) Componenţa, regulamentul de organizare şi funcţionare şi 
structura organelor de lucru ale Consiliului Naţional de Acreditare a 
Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei Publice se aprobă 
prin decizie a Preşedintelui Academiei Române în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  

(3) Din componenţa Consiliului Naţional de Acreditare a 
Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei Publice fac parte 
membri ai Academiei Române, profesori universitari din domeniul 
ştiinţelor economice, sociale şi politice, cercetători ştiinţifici şi 
reprezentanţi ai mass-media. Componenţa Consiliului Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice se aprobă de prezidiul Academiei Române pentru un mandat 
de patru ani. Membrii acestui consiliu nu pot face parte din acest 
organism mai mult de două mandate.  

(4) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului Naţional 
de Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice sunt remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, 
la nivelul cercetător ştiinţific 1 cu gradaţia maximă.  

(5) Fondurile necesare funcţionării Consiliului de Acreditare 
pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei Publice se constituie din 
taxele de acreditare şi se prevăd în bugetul anual al Academiei 
Române.   
 
 
 

Art. 6. – (1) Acreditarea în Sistemul Naţional de Cercetare 
Sociologică a Opiniei Publice (SNCOP) este condiţionată de 
asimilarea codului ICC/ESOMAR de deontologie a cercetării sociale 
şi de marketing şi dă dreptul entităţilor acreditate să aibă în antet 
menţiunea că fac parte din Sistemul Naţional de Cercetare Sociologică 
a Opiniei Publice.  

(2) Documentaţia necesară acreditării în Sistemul Naţional de 
Cercetare Sociologică  a Opiniei Publice (SNCOP) se stabileşte prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice, se depune individual de fiecare entitate solicitantă şi va 
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cuprinde obligatoriu statutul,  date referitoare la potenţialul ştiinţific, 
dotarea  tehnică, sursele de finanţare ş.a. 

(3) Entităţile acreditate pot beneficia, pentru dezvoltarea 
logisticii cercetărilor, de facilităţi fiscale, în condiţiile legii. 
 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

 
 

Art. 7. – Entităţile care desfăşoară activităţi de cercetare a 
opiniei publice, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor 
continua activitatea, urmând să depună documentaţia necesară 
acreditării la SNCOP în cel mult 6 luni de la data publicării 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional 
de Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice.  
 
 

Art. 8. – (1) Decizia privind acordarea acreditării se ia de către 
Consiliul Naţional de Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea 
Sociologică a Opiniei Publice în termen de maxim 60 de zile de la 
depunerea documentaţiei necesare acreditării. 

(2) Acreditarea poate fi  retrasă de Consiliul Naţional de 
Acreditare a Instituţiilor pentru Cercetarea Sociologică a Opiniei 
Publice, în cazul în care se constată încălcări ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare, respectiv ale statutului propriu.  

(3) Unităţile cărora li s-a retras acreditarea, pot redepune  
dosarul de acreditare după minim un an  de la data retragerii 
acreditării.  
 
 

Art. 9. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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