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Metodologie

− Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda Pro România.

− Datele au fost culese în perioada 15 - 20 mai 2020  

− Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului 

− Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului 

multistadial stratificat fiind de 1132 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-

demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a 

României, cu vârsta de 18 ani și peste. 

− Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.
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Impactul economic al epidemiei

În ce măsură credeți că economia României va fi afectată de epidemia de coronavirus? (total esantion)

38.3%

41.6%

13.2%

5.6%

1.3%

În foarte mare masura În mare masura În mica masura În foarte mica
masura/Deloc

NS/NR
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Intenția de vot pentru partide 

26.1%

17.5%

7.1%
6.3%

4.2%
2.6% 2.4%

0.5%
1.5%

13.6%

5.9%

12.3%

Partidul National
Liberal (PNL)

Partidul Social
Democrat (PSD)

Alianta 2020 USR-
Plus

Pro România Uniunea Democrata
a Maghiarilor din
România (UDMR)

Alianta Liberalilor si
Democratilor

Europeni (ALDE)

Partidul Miscarea
Populara (PMP)

Alt partid Candidati
independenti

Nu m-am hotarat Nu merg la vot NS/NR

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare și ar participa  urmatoarele partide/ alianțe politice, dvs. cu candidații 

cărui partid/ alianțe ați vota? ..(% total esantion)
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Intenția de vot pentru partide 

38.5%

25.8%

10.2% 9.4%

6.0%
3.5% 3.6%

0.7%
2.2%

Partidul National
Liberal (PNL)

Partidul Social
Democrat (PSD)

Alianta 2020 USR-
Plus

Pro România Uniunea Democrata
a Maghiarilor din
România (UDMR)

Partidul Miscarea
Populara (PMP)

Alianta Liberalilor si
Democratilor

Europeni (ALDE)

Alt partid Candidati
independenti.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, și ar participa  urmatoarele partide/ alianțe politice, 

dvs. cu candidații cărui partid/ alianțe ați vota? ..(% voturi exprimate – fără variantele ”Nu m-am hotărât”, ”Nu 

merg la vot”, ”NS/NR”)
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Pro Romania – impozitarea progresivă

22.5%

44.1%

12.6% 13.2%

7.6%

Foarte buna Buna Proasta Foarte proasta NS/NR

Partidul Pro România propune impozitarea progresivă a tuturor veniturilor (cine câștigă venituri mai mari plătește 

impozite mai mari, cine câștigă venituri mai mici, plătește impozite mai mici) și renunțarea la cota unică de impozitare. 

Dumneavoastră personal apreciați că această este o măsură? (% total esantion) 
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Pro Romania – impozit pe proprietăți și capital 

11.8%

46.8%

18.0%

13.2%

10.2%

Foarte buna Buna Proasta Foarte proasta NS/NR

Partidul ProRomania propune creșterea impozitării pe proprietăți și pe câștigurile de capital (de exemplu, pe câștigurile 

rezultate din vânzare de acțiuni la o societate comercială) și reducerea impozitării muncii. Dumneavoastră personal 

apreciați că această este o măsură? (% total esantion) 


