
 

268 Sunteti de acord cu ocuparea 

functiilor/demnitatilor publice de catre 

persoane condamnate penal? 

2019-04-24 

19:27:54 

267 Ar trebui demis Iohannis? 2019-04-24 

18:15:33 

266 1. Sunteți de acord cu interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de 

corupție ? 2. Sunteți de acord cu 

interzicerea adoptării de către Guvern a 

OUG-urilor pentru infracțiuni, pedepse și 

organizare judiciară? 

2019-04-24 

14:32:22 

265 Intrebarea va fi secreta iar buletinul de 

vot, in plic sigilat, va fi primit de fiecare 

alegator in sectia de votare. Dupa vot 

acesta va semna o declaratie pe proprie 

raspundere ca nu va divulga intrebarea 

tertilor. 

2019-04-24 

11:55:03 

264 arestarea,hartuirea,umilirea sau 

omorarea soricarei persoane si a celor 

apropiati,in cazul in care persoana 

doreste respectarea drepturilor omului si 

a independentei , propasirii materiale si 

spirituale a poporului roman ? 

2019-04-23 

14:17:19 

263 Sunteti de acord cu suspendarea mea 

din functia de presedinte al Romaniei ? 

2019-04-23 

8:28:00 

262 Sunteti deacord cu pedepsirea grava a 

oamenilor politici care modifica justitia 

noastra ? 

2019-04-22 

19:16:00 

261 Sunteti de acord ca guvernul sa 

modifice legile justitiei prin HG sau 

OUG? 

2019-04-22 

14:15:18 

260 daca drepturile cetatenilor romani sint 

un lux 

2019-04-22 

12:55:28 

259 Sunteti de acord ca schimbarea legilor 

justitiei sa se faca doar prin legi votate 

2019-04-22 

11:29:11 



in parlament ? 

258 Sunteti de acord cu modificarile legilor 

justitiei,propuse de actualul guvern? 

2019-04-19 

16:02:49 

257 Sunteti de acord cu modificarea legilor 

justitiei prin Ordonante de urgenta? 

2019-04-18 

8:28:20 

256 Sunteti de acord cu emiterea de 

ordonante de urgenta pe legile justitiei? 

2019-04-17 

18:10:14 

255 Sunteti de acord cu modificarea prin 

OUG alegilor justitie cu privire la 

gratierea persoanelor dovedite a fi 

corupte si ocuparea acestora de functii 

publice ? 

2019-04-17 

11:47:00 

254 Sunteti de acord ca persoanele 

condamnate sa detina fuctii publice 

2019-04-17 

10:24:45 

253 Sunteti de acord cu modificarea Legilor 

Justitiei? 

2019-04-17 

9:18:42 

252 Sunteți de acord sau nu cu interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de 

corupție? & Sunteți de acord sau nu cu 

interzicerea adoptării de către Guvern a 

ordonanțelor de urgență în domeniul 

justiției? 

2019-04-17 

8:09:35 

251 Sunteti de acord? 2019-04-16 

7:44:38 

250 sunteti de acord cu schimbarea codului 

penal prin ordonanta de urgenta 

2019-04-15 

20:38:57 

249 Este mai bine sa fie bine, decat sa fie 

rau ? 

2019-04-13 

10:31:50 

248 Sunteti de acord cu ordonantela de 

urgenta pe Justitie? 

2019-04-12 

21:34:30 

247 1). Sunteți de acord cu interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de 

corupție? 2). Sunteți de acord cu 

2019-04-12 

3:28:43 



interzicerea adoptării de către Guvern a 

OUG-urilor pentru infracțiuni, pedepse și 

organizare judiciară? 

246 Sunteti de acord ca Johannis sa stie ce 

intrebare va pune? 

2019-04-11 

12:39:29 

245 nu va fi niciun referendum pe data de 26 

mai 2019 in Romania. 

2019-04-09 

14:43:59 

244 SUNTETI DE ACORD CU 

REFERENDUMUL 

2019-04-09 

8:48:18 

243 sunteti de acord cu completele de 

judecata 

2019-04-08 

22:23:32 

242 Sunteti de acord ca cei cu dosar penal 

sa nu mai ocupe functii publice? 

2019-04-08 

20:31:26 

241 Sunteti de acord ca persoanele cu 

dosare penale sa poate sa modifice 

legile penale in favoarea lor? 

2019-04-08 

15:21:36 

240 Sunteti de acord cu continuarea luptei 

împotriva corupției și asigurarea 

integrității funcției publice ? 

2019-04-08 

12:02:30 

239 Se renunta la referendum. 2019-04-06 

14:10:42 

238 Sunteti de acord cu plafonarea 

cheltuielilor cu intretinerea unui 

parlamentar: salariu plafonat, spor 

comisie parlamentara si alte sporuri, 

birou parlamentar, etc. 

2019-04-06 

9:31:12 

237 Sunteti de acord cu renuntarea la 

pensiile speciale? 

2019-04-06 

9:16:42 

236 Sunteti de acord ca modificarile pe 

Justitie sa se faca DOAR prin OUG - 

sau - NUMAI prin Parlament? 

2019-04-06 

7:11:24 

235 Sunteti de acord cu retragerea 

imunitatilor de orice fel si cu 

raspunderea magistratilor? 

2019-04-05 

20:19:29 



234 1. Sunteti de acord ca sa nu se 

amnistieze si/sau gratieze faptele de 

coruptie? 2. Sunteti de acord ca 

guvernul sa nu mai poata da OUG si 

orice act legislativ emis de guvern sau 

parlament sa poata fi contestat de 

oricine la CCR? 

2019-04-05 

17:32:52 

233 Vreți o justiție cum o vrea Iohannis ? 2019-04-05 

17:11:56 

232 Mai vreti? 2019-04-05 

17:07:47 

231 nu 2019-04-05 

16:59:02 

230 sunteti de acord ca tortionarii sa 

beneficieze de pensii foarte mari? 

2019-04-05 

15:58:24 

229 daca tot vrea sa consulte poporul 

Intrebarea ar fi SUNTETI DEACORD 

CU LEGEA RASPUNDERI A 

MAGISTRATILOR?.. 

2019-04-05 

15:55:07 

228 test 2019-04-05 

11:11:29 

227 Sunteti de acord cu introducerea 

pedepsei capitale pentru furtul din banii 

publici ? 

2019-04-03 

19:56:03 

226 Sunteti de acord cu modificarile aduse 

justitiei? 

2019-04-03 

13:56:45 

225 Sunteti de acord cu adoptarea 

ordonantelor privind codul penal 

2019-04-02 

22:48:34 

224 Sunteți de acord cu limitarea posibilității 

guvernului României de a emite 

ordonanțe de urgență? 

2019-04-02 

20:20:51 

223 Sunteti de acord cu justitia Johannis - 

Onea - Portocala - Kovesi ? 

2019-04-02 

13:03:44 



222 Sunteți de acord ca Statul Român să 

dispară, ca să nu mai aibă cine să-l 

bage pe Johannis la pușcărie pentru 

numeroaselesale abateri de la Codul 

Penal. Intră aici, acuzațiide tot felul: 

trafic de carne vie, încălcarea unor 

decizii ale unor tribunale internaționale 

(Nuremberg), incalcarea in calitate de 

președinte ale unor tratate internaționale 

(Paris), fals în înscrisuri oficiale, uz de 

fals, spionaj în favoarea altor state, 

etc.... 

2019-04-02 

11:55:20 

221 Sunteti de acord ca Dragnea si PSD-ul 

sa intre la puscarie? 

2019-04-02 

9:46:08 

220 Sunte'i de acord cu presta'ia din acest 

mandat a pre;edintelui Klaus Werner 

Iohannis ? 

2019-04-02 

7:39:43 

219 Sunteti de acord ca recomandarile 

institutiilor europene referitoare la justitie 

sa fie transpuse in legislatia Romaniei? 

2019-04-01 

12:09:41 

218 sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal definitiv sa ocupe 

functii publice? 

2019-04-01 

11:54:55 

217 sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal definitiv sa poata 

ocupa functii publice? 

2019-04-01 

11:53:11 

216 sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal definitiv sa ocupe 

functii publice? 

2019-04-01 

11:45:53 

215 sunteti de acord ca persoanele care au 

suferit condamnari penale definitive sa 

ocupe functii publice? 

2019-04-01 

11:43:12 

214 Sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal sa ocupe functii 

publice? 

2019-04-01 

10:18:14 

213 Sunteti de acord cumodificarea legilor 2019-04-01 



justitiei in conceptul PSD ? 6:49:32 

212 trebuie guvernu si majoritatea 

parlamentara sa respecte si sa 

implementeze recomadarile mcv si 

comisiei de la venetia. 

2019-03-31 

18:25:21 

211 Sunteti de acord cu interzicerea social 

democratiei definitivfinitiv si irevocabil 

prin constitutie 

2019-03-31 

18:19:49 

210 Sunteti de acord ca Iohanis sa raspunda 

pentru toate Retrocedarile facute 

Germaniai 

2019-03-31 

16:59:45 

209 Considerati ca este democratic, dat fiind 

faptul că referendumul si alegerile 

europarlamentare se desfășoară în 

aceleași secții de votare, persoanele 

care decid să nu voteze referendumul 

își devoaleaza in mod direct pozitia 

politică? 

2019-03-31 

16:38:43 

208 Sunteti de acord sa organizez un 

referendum cu ocazia alegerilor pentru 

Presedinte avamd on vedere va acesta 

oricum nu are efect? 

2019-03-31 

15:58:58 

207 Sunteți de acord că eu, Iohannis, să 

ocup și postul vacant de procuror 

general în locul lui Augustin Lazăr ? 

2019-03-31 

15:15:01 

206 Sunteți de acord ca persoanele 

condamnate penal să nu mai ocupe 

funcții publice? 

2019-03-31 

15:05:55 

205 Sunteți de acord ca justiția sa fie 

înfăptuită de a) PROCURORI; b) 

JUDECATORI; c) POPOR. Răspuns 

:DA; NU; NU STIU. 

2019-03-31 

14:38:37 

204 Sunteți de acord cu suspendarea lui 

iohanis? sau Credeti ca iohannis e 

întreg la minte? 

2019-03-31 

14:35:39 



203 Sunteti de acord cu interzicerea 

dreptului de ocupare a unor funcţii 

publice de către persoane „condamnate 

definitiv de către o instanţă din 

România” 

2019-03-30 

19:33:34 

202 Sunteti de acord ca justitia sa fie 

subordonata clasei politice? 

2019-03-30 

15:44:30 

201 Sunteti de acord cu interzicerea 

accesului la ocuparea functiilor publice a 

persoanelor condamnate penal? 

2019-03-30 

9:16:45 

200 Sunteți de acord cu ora de vară sau cu 

ora de iarnă? 

2019-03-30 

8:30:47 

199 Sunteți de acord că alianța PSD-ALDE 

și guvernul PSD-ALDE au adus 

Romania în pragul dezastrului și trebuie 

îndepărtați de la guvernarea țării? 

2019-03-29 

20:13:23 

198 Sunteti de acoed ca guvernul sa nu m-ai 

poata da ordonante de urgenta pe tema 

justitiei? 

2019-03-29 

17:47:07 

197 Sunteti de acord cu o Republica 

prezidentiala ? 

2019-03-29 

17:21:43 

196 Sunteti de acord ca io, presedintele 

Romaniei, sa ies in chiloti la conferintele 

de presa, ca Badita de la metrou, ca sa 

vedeti ce culoare are mandatul meu? 

2019-03-29 

16:15:00 

195 Sunteti de acord ca persoanele 

condammnate penal definitiva sa nu mai 

poats fi alesi sau detine o functie inalta 

in stat 

2019-03-29 

15:29:25 

194 Sunteti de acord ca magistratii care nu 

si-au indeplinit atributiunile functionale 

conform legii, sa dea inapoi salariul sau 

pensia pe 20 de ani? 

2019-03-29 

15:26:26 

193 Sunteti de parere ca guvernul sa nu mai 

emita ordonante de urgenta in materie 

penala? 

2019-03-29 

15:21:58 



192 Sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal sa nu ma ocupe 

functii publice? 

2019-03-29 

15:21:12 

191 Sunteti de acord ca Romania sa 

continue lupta anticoruptie pe care PSD 

doreste sa o anihileze? 

2019-03-29 

15:20:50 

190 VRETI CA TARA SA FIE CONDUSA DE 

CONDAMNATI PENAL PENTRU 

CORUPTIE ? 

2019-03-29 

11:25:21 

189 Sa nu se mai acorde imunitate pentru 

persoanele ce ocupa funcții 

politice/publice de conducere din 

Romania 

2019-03-29 

10:17:13 

188 Revenirea procurorilor la statutul de 

avocat al statului? 

2019-03-29 

9:57:35 

187 Sunteți de acord ca parlamentarii 

beneficieze de imunitate pe durara 

exercitării mandatului 

2019-03-29 

9:37:27 

186 Sunteti de acord ca nicio persoana 

condamnata definitiv si nereabilitata sa 

nu poata ocupa o functie publica in 

institutiile statului român - Parlament, 

Guvern, Presedentie? 

2019-03-29 

9:04:59 

185 Nu 2019-03-29 

8:34:55 

184 Da 2019-03-29 

8:34:04 

183 Da 2019-03-29 

8:33:30 

182 Sunteți de acord că guvernul să nu mai 

emită ordonanțe de urgență pe tema 

justiției? 

2019-03-29 

8:30:40 

181 DORIȚI SĂ AFLAȚI TOTUL DESPRE 

COLECTIV???? 

2019-03-29 

8:09:31 



180 Dragi romani: Sunteti de acord ca cei 

condamnati penal definitiv sa nu mai 

ocupe functii publice? 

2019-03-29 

7:53:25 

179 Sunteți de acord cu modificarea legilor 

justiției? 

2019-03-29 

7:51:15 

178 nu va fi referendum 2019-03-29 

6:04:50 

177 Sunteţi de acord cu modificarea 

legislaţiei în sensul în care persoanele 

condamnate definitiv pentru fapte de 

corupţie să nu poată ocupa funcţii 

publice ? 

2019-03-29 

4:21:00 

176 Sunteți de acord că persoanele 

condamnate penal sa ocupe funcții 

publice? 

2019-03-28 

20:22:47 

175 Santeti de acord fara penalii in functii 

publice? 

2019-03-28 

18:56:38 

174 Fara politic in justitie 2019-03-28 

18:44:03 

173 Fara politicieni candamnati 2019-03-28 

18:02:36 

172 Doriti continuarea luptei anticoruptie? 

:))) 

2019-03-28 

17:50:27 

171 Sunteti de acord cu algerile locale in 

doua tururi ? 

2019-03-28 

17:33:55 

170 Sunteti de acord ca justitia trebuie sa fie 

independenta / nesupusa presiunilor 

politice? 

2019-03-28 

17:19:19 

169 sunteti de accord ca modificarile la legile 

justitiei sa fie facute doar prin legi votate 

in palament? 

2019-03-28 

15:14:09 

168 Am dreptul să promovez o lege care să-

mi permită să recompensez/decorez 

post-mortem pe voluntarii Grupului Etnic 

2019-03-28 

15:09:19 



German căzuți în timpul celui de-al 

doilea război mondial ? D A NU 

167 Sunteti de acord ca cei condamnati 

penal sa nu ocupe functii publice? 

2019-03-28 

13:46:59 

166 Sunteti de acord ca ocuparea functiilor 

cele mai importante in justitie 

(exceptand functia de ministru al 

justitiei) sa se faca in urma unui vot 

uninominal? 

2019-03-28 

11:45:42 

165 Sunteți de acord cu corupți sa va 

reprezinte politic? 

2019-03-28 

9:13:35 

164 Sunteți de acord cu răspunderea 

magistraților?Da sau Nu? 

2019-03-28 

9:10:59 

163 Sunteti de acord ca persoanele 

condamnate penal sa mai popata ocupa 

functii publice? 

2019-03-28 

9:09:13 

162 Care sunt prioritatile poporului roman? 2019-03-28 

8:12:19 

161 Iohannis renunță la referendum ! 2019-03-28 

7:11:59 

160 3 2019-03-28 

7:04:58 

159 Sunteți de acord ca cei condamnați 

penal să se retragă din funcție? 

2019-03-28 

7:00:37 

158 vreti ca institutiile constitutionale ad-tie 

ordinepublica traditii justitie sa ramana 

erodate? 

2019-03-28 

6:47:16 

157 Sunteti de acord ca legile in Romania sa 

fie propuse si votate de inculpati,in 

Parlamentul Romaniei? 

2019-03-28 

3:04:39 

156 Sunteti de acord cu scoaterea Partidului 

Comunist(FSN,PSD...etc)in afara legii? 

2019-03-27 

19:38:29 

155 Doriti sa mai fiti condusi de penali ? 2019-03-27 



18:39:57 

154 Sunteti de acord cu apartenenta 

Romaniei la UE? 

2019-03-27 

15:28:24 

153 va doriti ca persoanele condamnate sa 

nu mai poata candida sau sa nu mai 

poata fi numite in functii publice in 

Romania ? 

2019-03-27 

14:17:38 

152 Sunteti de acord sa-i donez retroactiv la 

soacra mea ( decedata) si la 

Carmencita( sotie) "Palatul. Cotroceni" ? 

Gasesc eu un notar si niste acte vechi! 

2019-03-27 

13:29:35 

151 Sunteti deacord ca toti magistratii din 

roma nia sa raspunda material si penal 

pentru deciziile gresite facute cu intentie 

vadita? 

2019-03-27 

12:15:07 

150 Sunteți de acord cu suspenderea 

drepturilor omului în cazu 

2019-03-27 

11:50:18 

149 Sunteți de acord, ca justiția să aplice 

legea, in interpretare discriminatorie, 

raportat la statutul social? 

2019-03-27 

11:14:22 

148 Sunteți de acord cu înlăturarea penalilor 

din orice funcție publică? 

2019-03-27 

10:51:16 

147 Sinteti de acord cu legiferarea unui 

cadru clar de atributii, care sa nu lase 

loc la interpretari, ale presedintelui 

Romaniei in raport cu celelalte puteri ale 

statului? 

2019-03-27 

10:03:34 

146 Sunteti de acord cu modificarea legilor 

justitiei? 

2019-03-27 

9:28:33 

145 Sunteti de acord cu înăsprirea 

pedepselor pentru faptele de corupție si 

intensificarea luptei împotriva acesteia? 

2019-03-27 

8:33:47 

144 Alta intrebare 2019-03-27 

8:11:43 



143 sinteti de acord cu stoparea abuzurilor 

in justitie si magistrati care au judecat 

gresit sa fie dati afara.Da 

2019-03-27 

5:44:05 

142 Sinteti de acord cu demiterea 

presedintelui DA 

2019-03-27 

5:35:03 

141 Sunteți de acord cu întrebarea fără 

persoane condamnate penal de o 

instanță de judecată să ocupe funcții 

publice ? 

2019-03-27 

4:50:09 

140 Sunteti de acord cu modificarile aduse 

de PSD la legile privind justitia si 

Ordonantele de urgenta date pe aceesi 

tema? 

2019-03-27 

0:12:56 

139 Santeti de acord ca PENALI sa nu 

ocupe funtii publice ? 

2019-03-26 

20:00:35 

138 Sunteți de acord ca penalul Liviu 

Dragnea sa dispară din viața politică? 

2019-03-26 

19:56:36 

137 Sunteți de acord cu întărirea instituțiilor 

judiciare și înăsprirea legislației 

anticorupție? 

2019-03-26 

19:46:38 

136 sunteti de acord cu politicieni care au 

dosar penal, in functii publice? 

2019-03-26 

19:45:28 

135 Sunteti de acord cu înlăturarea 

coruptilor si a politicienilor cu dosare 

penale? 

2019-03-26 

19:44:40 

134 Doriti ca toti membrii guvernului, inclusiv 

primul ministru, sa isi dea demisia si sa 

vina alt guvern? 

2019-03-26 

19:25:26 

133 Sunteți de acord cu alegerea șefului 

ICCJ și a procurarului general prin vot 

popular? 

2019-03-26 

17:18:36 

132 Sunteti de acord ca persoanele cu 

functii publice sa aiba dosare penale ? 

2019-03-26 

17:04:43 

131 Sunteți de acord că guvernarea PSD a 2019-03-26 



eșuat din cauza modificării legilor 

justiției în interes personal ? 

16:55:30 

130 Sunteți de acord ca legile aprobate în 

parlament sa nu mai fie promulgate 

daca nu respecta recomandările 

Comisiei de la Veneția. 

2019-03-26 

15:49:57 

129 Sunteti de acord ca presedintele tarii sa 

nu respecte constitutia? 

2019-03-26 

15:04:32 

128 Vreti un guvern fara penali ca 

conducerea tarii? 

2019-03-26 

14:46:21 

127 Eu președinte al Romaniei vreau să-mi 

dau demisia pentru că nu am fost alături 

de voi.Da sau nu 

2019-03-26 

14:36:30 

126 Sunteți de acord ca persoanele 

condamnate definitiv sa nu poată ocupa 

funcții publice? 

2019-03-26 

14:15:47 

125 Sunteți de acord cu anularea imunității 

președintelui? 

2019-03-26 

14:11:07 

124 Sunteti deacord ca persoanele 

condamnate definitiv de o instanta de 

judecata sa nu mai poata ocupa o nici o 

functie in stat? 

2019-03-26 

13:54:09 

123 Ca în parlamentul României să nu mai 

fie penali? 

2019-03-26 

13:49:01 

122 Sunteți de acord ca persoanele 

condamnate penal să ocupe funcții 

publice? 

2019-03-26 

13:48:12 

121 Sunt de acord cu neimplicarea politicului 

în justiție. 

2019-03-26 

13:02:12 

120 Știindu-și spatele "asigurat, președintele 

vă pune urmatoarea intrebare: "sunteți 

de acord ca persoanele condamnate 

PENAL să nu acceadă în funcții publice" 

? 

2019-03-26 

12:53:38 



119 SUNTETI DE ACORD CU ELIMINAREA 

PERSOANELOR PUBLICE CARE AU O 

CONDAMNARE DEFINITIVA DIN 

VIATA POLITICA 

2019-03-26 

12:53:09 

118 Mai vreau o dată-n Cotroceni ! Da sau 

NU 

2019-03-26 

12:51:56 

117 Sunteți de acord cu lupta împotriva 

coruptiei? 

2019-03-26 

12:50:04 

116 Sinteti de acord ca sa ma demita 

Parlamentul si sa ma trimita acase 

(sase) ? 

2019-03-26 

12:42:27 

115 Dacă pierd alegerile prezindențiale mă 

întorc acasă la Sibiu,dar la care din 

case ? 

2019-03-26 

12:39:25 

114 Daca sunteti de acord cu referendumul , 

propuneti o tema pentru referendumul 

viitor. 

2019-03-26 

12:38:14 

113 Sunteti de acord ca presedintele sa 

mearga in vacanta de vara cu sotia sau 

fara ea, avand in vedere faptul ca cele 

trei luni sunt lungi si doamna se 

plictiseste singura la Sibiu? 

2019-03-26 

12:06:52 

112 Sunteţi de acord ca cetăţenii 

condamnaţi definitiv la pedepse 

privative de libertate pentru infracţiuni 

săvârşite cu intenţie să nu poată fi aleşi 

în organele administraţiei publice locale 

şi centrale ? 

2019-03-26 

11:42:48 

111 DA 2019-03-26 

11:41:44 

110 Continuarea luptei anticorupție în 

România? 

2019-03-26 

11:24:59 

109 EIohannis colonel de securitate 

Germans lucreaza pentru George Soros 

pentru destabilizarea Romaniei si 

impartirea in regiuni? 

2019-03-26 

11:04:39 



108 Excluderea penali lor din funcții publice. 2019-03-26 

10:48:47 

107 Sunteti de acord ca cei care denigreaza 

Romania prin declaratiile si actiunile lor 

sa fie demisi din functiile si deminatile 

pe care le ocupa si sa nu mai poata fi 

alesi sau numiti niciodata? 

2019-03-26 

10:33:20 

106 Sunteti de acord ca cei care ocupa 

functii si demnitati publice sa fie supusi 

unui control psihologic si unor teste de 

limba si literatura romana, istoria si 

geografia Romaniei? 

2019-03-26 

10:30:37 

105 Sunteti de acord sa continuam lupta 

anticoruptie? 

2019-03-26 

10:05:55 

104 Sunteti de acord ca meditatiile la fizica 

sa fie considerate factor primordial in 

dezvoltarea afacerilor imobiliare 

2019-03-26 

9:59:15 

103 Sunteti de acord ca cei din justitie care 

au comis abuzuri sa fie trasi la 

raspundere? 

2019-03-26 

9:56:48 

102 Sunteti de acord sa mai fiu presedinte 

incepind de miine?DA sau NU? 

2019-03-26 

9:45:04 

101 Sunteti de acord cu legea răspundeți 

magistraților??? 

2019-03-26 

9:39:10 

100 Legile Justitiei? 2019-03-26 

9:33:02 

99 Sunteți deacord cu ridicarea imunității 

Președintelui României? 

2019-03-26 

9:18:36 

98 da 2019-03-26 

9:13:03 

97 santeti de acord cu un presedinte penal/ 2019-03-26 

9:08:40 

96 Sunteti de acord sa mai fiu eu 

ptesedinte de miina?DA sau NU? 

2019-03-26 

9:01:27 



95 Sunte-ți de acord cu penali in funcții de 

stat. 

2019-03-26 

8:28:06 

94 Sunteți de acord cu scoaterea PSD in 

afara legii și alegeri anticipate? 

2019-03-26 

8:26:20 

93 sunteti de acord ca romania sa cedeze 

in totalitate suveranitatea nationala si sa 

fie un hinterland al germaniei si rusiei 

2019-03-26 

8:24:25 

92 Credeți că, justiția noastra este 

asaltata? 

2019-03-26 

8:24:25 

91 Intrebare: "Mai doriti inca cinci (5) ani de 

sfidare, aroganta, dispret, 

desconsiderare a dvs., cu mine (K.W.I), 

presedinte? Acesta este de fapt un 

mare sondaj de opinie national, mascat 

in "referendum". " 

2019-03-26 

8:22:12 

90 Sunteti de acord ca presedintele 

Iohannis sa fie judecat pentru cele 6 

case? 

2019-03-26 

8:14:15 

89 Sunteți de acord cu o justiție corectă în 

fața căreia toți cetățenii să aibă drepturi 

egale ? 

2019-03-26 

8:13:15 

88 Sunteti de acord fara penali in functii 

publice? 

2019-03-26 

7:13:55 

87 Sunteti de acord ca cei care fac abuzuri 

in actul actul de justitie sa ramana 

nepedepsiti ? 

2019-03-26 

6:26:05 

86 Sinteti deacort cu demiterea mea din 

functia de presedinte ! 

2019-03-26 

6:19:57 

85 Sunteti de-acord cu condamnarea si 

confiscarea averilor magistratilor care 

au comis abuzuri, concomitent cu 

anularea pensiilor si a privilegiilor? 

2019-03-26 

6:03:48 

84 Sunteți de acord ca ministrul justiției 

sânul propună legi 

2019-03-26 

5:59:23 



83 Sunteti de acord cu răspunderea 

magistraților??? 

2019-03-26 

5:58:59 

82 Sunteti de acord sa restitui MF banii 

incasati drept chirie pentru o casa 

dobandita fraudulos, conform unei 

hatarari juridice definitive? DA/NU 

2019-03-26 

5:41:27 

81 nu 2019-03-26 

5:28:44 

80 Sunteți de acord cu demiterea 

președintelui? 

2019-03-26 

4:07:53 

79 Sunteti de acord cu penali in functii 

publice? 

2019-03-26 

4:07:19 

78 Sunteti de acord de un presedinte care 

blocheaza tot in tara???? 

2019-03-26 

4:06:20 

77 Ce fel de republica doriti : 1. 

Prezidențială, 2. Parlamentară 

2019-03-26 

3:40:00 

76 Da 2019-03-26 

2:27:55 

75 Sunteti de acord ca legile justitiei sa nu 

mai fie modificate prin ordonanta de 

urgenta? 

2019-03-26 

0:52:21 

74 Jos,coruptia 2019-03-26 

0:45:30 

73 Sunteți de acord ca în funcțiile publice 

să nu existe penali? (NU "condamnați 

penal") 

2019-03-25 

22:46:42 

72 SUNTEȚI DE ACORD CA CEI CARE 

AU CONDAMNĂRI DEFINITIVE SĂ NU 

MAI POATĂ OBȚINE FUNCȚII 

POLITICE? 

2019-03-25 

22:46:19 

71 Schimabriele justiției 2019-03-25 

21:56:59 

70 Alegerile europarlamentare 2019-03-25 



21:47:49 

69 Sunteti deacord ca atunci cand 

presedintele Romaniei,in calitate de 

supervizor,crede de cuviinta,poate sa 

anuleze orice lege,ordonanta,legiferate 

de o majoritate,sau date de un guvern 

aflat la putere,anulate de catre el si 

retrimise pentru a fi dezbatute,pana la 

forma acceptata de presedinte."La fel 

cum intr-o intersectie ,agentul de politie 

,anuleaza culoarea semaforului,dirijand 

traficul dupa cum crede de cuviinta" 

2019-03-25 

21:33:22 

68 Sunteti de acord cu modificarile aduse 

de guvern in domeniul justitiei? 

2019-03-25 

21:14:14 

67 Santeti de acord sa fie scos inafara legii 

PSD..? 

2019-03-25 

20:16:55 

66 Sunteți de acord cu modificările la legile 

justiției? 

2019-03-25 

20:03:14 

65 Sunteți de acord cum funcționează 

justiția în România? 

2019-03-25 

19:47:06 

64 300 de parlamentari (100 de senatori și 

200 de deputați) 

2019-03-25 

19:23:29 

63 Vreți legi dure împotriva politicienilor 

puterii? 

2019-03-25 

19:17:57 

62 Cate case trebuie sa ai ca sa poti 

deveni presedinte ? 

2019-03-25 

19:09:56 

61 Sunteti de acord ca Romania sa se 

uneasca cu Republica Moldova 

2019-03-25 

19:00:07 

60 Sunteți de acord ca cetățenii 

condamnați definitiv la pedepse 

privative de libertate si pedepse cu 

suspendare pentru infracțiuni săvârșite 

cu intenție să nu poată fi aleși în 

organele administrației publice locale și 

centrale până la intervenirea unei situații 

2019-03-25 

18:57:56 



care înlătură consecințele condamnării? 

59 Sunteri de acord cu demiterea lui liviu 

dragnea 

2019-03-25 

18:56:32 

58 Sunteți de acord ca în funcțiile publice 

cazierul sa fie obligatoriu? 

2019-03-25 

18:49:48 

57 Sunteți de acord cu continuarea luptei 

anticorupție? 

2019-03-25 

18:48:43 

56 Santeti de acord cu interzicerea 

dreptului de ocupare a unor funcţii 

publice de către persoane condamnate 

definitiv de către o instanţă din Româia 

? 

2019-03-25 

18:46:31 

55 Sunteti de acord cu desfiintarea sectiei 

speciale de investigare a magistratilor? 

2019-03-25 

18:36:05 

54 Credeți că sunt xxxxxxx 2019-03-25 

18:18:47 

53 Sunteți de acord ca parlamentarii 

condamnați definitiv pentru fapte de 

corupție să-și piardă mandatele si sa nu 

mai aibă dreptul să candideze așa cum 

se intampla in momentul de fata cu 

aleșii locali? 

2019-03-25 

18:17:42 

52 Sunteti de acord ca toti cetatenii sa fie 

egali in fata legii ? 

2019-03-25 

18:09:23 

51 300 parlamentari in 2 camere? 2019-03-25 

18:01:33 

50 nu! 2019-03-25 

17:56:59 

49 Sunteti de acord ca legile justitiei sa fie 

copiate din Franța,Germania ? 

2019-03-25 

17:53:43 

48 Sunteti de acord ca cei fara pobleme 

juridice sa nu poata ocupa o functie 

publica? 

2019-03-25 

17:49:37 



47 Sunteti de acord sa se dea o lege 

pentru verificarea tuturor averilor. 

2019-03-25 

17:04:03 

46 Sunteti de acord ca cetățenii 

condamnați definitiv la pedepse 

privative de libertate pentru infracțiuni 

săvârșite cu intenție, până la 

intervenirea unei situații care înlătură 

consecințele condamnării sa nu poata fi 

alesi în organele administrației publice 

locale, în Camera Deputaților, în Senat 

și în funcția de Președinte al României? 

2019-03-25 

16:56:59 

45 Sunteti de acord cu independența 

justiției față de clasa politica 

2019-03-25 

16:51:26 

44 Sunteti de acord cu neimplicarea 

politicului in justitie ? 

2019-03-25 

16:09:22 

43 Sunteţi de acord? 2019-03-25 

15:46:51 

42 Nu va pune nici o întrebare. Nu va fi 

referendum 

2019-03-25 

15:32:20 

41 Credeți că escrocheriile imobiliare ar 

trebui pedepsite și în Sibiu? 

2019-03-25 

15:27:40 

40 Sunteti de acord daca presedintele nu 

va mai avea imunitate? 

2019-03-25 

15:21:53 

39 SUNTETI DE ACORD CA IN FUCTII 

PUBLICE SA NU MAI FIE PENALI! 

2019-03-25 

15:21:27 

38 Da 2019-03-25 

15:07:54 

37 Sunteți de acord cu modificările făcute 

de PSD la legile justiției și la codurile 

penale? 

2019-03-25 

15:02:28 

36 Sunteti de acord ca justitia sa fie libera 

si independenta? 

2019-03-25 

14:58:30 

35 Santeti de acord cu Demiterea 

Presedintelui? 

2019-03-25 

14:56:18 



34 Sunteți de acord cu adoptarea Legii 

ilicitului. 

2019-03-25 

14:55:14 

33 Nu 2019-03-25 

14:52:40 

32 Întrebarea presedintelui v- a fi 

următoarea: Sunteți de acord ca in 

fruntea instituțiilor tarii sa nu mai ocupe 

funcții de conducere persoane care au 

avut condamnări penale? 

2019-03-25 

14:47:24 

31 Sunteți de acord ca persoanele 

condamnate penal definitiv să nu mai 

poată ocupa funcții publice? 

2019-03-25 

14:42:43 

30 Sunteți de acord cu reducerea nr de 

parlamentari si senatori la jumatate. 

2019-03-25 

14:41:55 

29 Sunteți de acord cu o reformă a justiției? 2019-03-25 

14:40:42 

28 Sunteti de acord ca Romania sa devina 

o republica prezidentiala? 

2019-03-25 

14:39:31 

27 sinteti de acord cu declaratiile 

antisemite ale presedintelui romaniei 

2019-03-25 

14:39:02 

26 SUNTE-TI DE ACORD CU 

AMESTECUL JUSTITIEI IN 

POLITICA?? 

2019-03-25 

14:34:25 

25 M xxxx  PSD? 2019-03-25 

14:31:01 

24 Nu cred ca va exista acest refrendum. 

Presedintele nu se va hotara pe deplin 

in timp util. Parerea mea! :))) 

2019-03-25 

14:26:07 

23 Considerati ca eu, presedintele 

Iohannis, sunt un retardat pus in slujba 

intereselor antiromanesti? 

2019-03-25 

14:23:07 

22 Sunteti de acord ca poticienii 

condamnati penal sa nu aiba dreptul 

timp de 10 ani sa participe la luarea de 

2019-03-25 

14:22:40 



decizii in Statul Roman? 

21 Sunteti de acord ca ma simt foarte 

confortabil in functia de presedinte si ma 

intereseaza doar un nou mandat ? 

2019-03-25 

14:11:39 

20 Cine vrea să îngenuncheze justiția, 

Dragnea sau PSD ? 

2019-03-25 

14:11:21 

19 Sunteti de acord ca Presedintele 

Iohannis sa fie demis incepand cu 

01.06.2019 ? 

2019-03-25 

14:07:20 

18 Sunteti de acord cu modificarea legilor 

justitiei? 

2019-03-25 

14:03:40 

17 Pe justitie 2019-03-25 

14:02:57 

16 Sunteti de acord cu modificarile facute 

de PSD cu privire la justitie? 

2019-03-25 

14:02:18 

15 Sunteti de acord ca persoane 

condamnate penal sa detina functii 

publice? 

2019-03-25 

13:59:54 

14 Sunteti de acord cu votul.cenzitar? 2019-03-25 

13:58:42 

13 Sunteti de acord ca Presedintele sa 

lucreze marti ,miercuri si joi ,iar vineri 

,sambata ,duminica si luni sa stea acasa 

la Sighii? 

2019-03-25 

13:58:16 

12 Sunteți de acord ca legile justiției și 

politica penală a României să fie făcute 

exclusiv în Parlament, după consultarea 

și în acord cu recomandările Comisiei 

de la Veneția, GRECO și Comisiei 

Europene prin rapoartele privind 

Mecanismul de cooperare și verificare? 

2019-03-25 

13:57:53 

11 Sunteti de acord ca presedintele 

romaniei sa aiba drept de veto asupra 

unei OUG data de guvern? 

2019-03-25 

13:56:39 



10 Sunteti de acord cu examinarea 

psihologica si test de inteligenta pentru 

candidatii la alegeri parlamnetare si 

prezidentiale 

2019-03-25 

13:54:49 

9 U n d e v r e ți s ă p le c î n c o n c e d i 

u a n u l a c e s t a?l 

2019-03-25 

13:54:31 

8 Sunteți deacord cu mutarea ambasadei 

României de la Telaviv la Erusalim? 

2019-03-25 

13:52:55 

7 De cate case mai are nevoie Iohannis, 

pentru a castiga al doilea mandat de 

presedinte? 

2019-03-25 

13:51:29 

6 Sunteti de acord cu modificarile aduse 

legilor justitiei, prevazute in 

OUG....nr....? 

2019-03-25 

13:46:34 

4 Eu nu cred nimic 2019-03-25 

13:10:11 

 


