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Tratatul privind Uniunea Europeană introduce o nouă dimensiune a democrației participative, în 

completarea democrației reprezentative. Acesta introduce o inovare importantă în funcționarea 

democratică a Uniunii acordând cetățenilor dreptul la inițiativă, prin care un milion de cetățeni pot 

invita Comisia să prezinte anumite propuneri legislative. 

În acest context și după o amplă consultare cu părțile interesate, Comisia a adoptat la 31 martie 

2010 o propunere de regulament al Consiliului și al Parlamentului European de stabilire a 

procedurilor și a condițiilor pentru inițiativa cetățenilor. Propunerea a fost transmisă Consiliului la 6 

aprilie.  
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Președinția a început examinarea propunerii cu ocazia reuniunii Grupului Antici din 9 aprilie. 

Grupul a examinat propunerea cu ocazia a trei reuniuni, rezultatele primei runde de discuții care 

identifică patru aspecte cheie fiind prezentate miniștrilor (doc. 8796/10) cu ocazia reuniunii 

Consiliului Afaceri Generale din aprilie. Grupul a continuat să examineze propunerea pe baza 

dezbaterii de orientare desfășurate la nivel ministerial. În cadrul reuniunii Coreper din 19 mai s-au 

purtat discuții cu privire la chestiunile nesoluționate, iar Grupului Antici i s-a încredințat sarcina de 

a finaliza abordarea generală în vederea Consiliului Afaceri Generale din iunie. 

Discuțiile desfășurate i-au permis Consiliul să avanseze în direcția unei abordări generale. 

Principala chestiune nesoluționată privește înregistrarea și admisibilitatea unei inițiative propuse și 

oportunitatea adoptării acestei decizii în două etape sau într-o singură etapă. 

Propunerea inițială prevede adoptarea unei decizii cu privire la admisibilitatea unui inițiative 

propuse într-o etapă intermediară, după colectarea a 300 000 de semnături din 3 state membre, 

înainte de a se solicita statelor membre să desfășoare verificări (articolul 4). Ca o măsură 

suplimentară de protecție, propunerea prevede un filtru timpuriu în momentul înregistrării, care 

permite Comisiei să respingă înregistrarea inițiativelor care contravin în mod evident valorilor 

Uniunii (articolul 8). 

În cursul discuțiilor, anumite state membre au sugerat ca sarcina de a decide dacă o inițiativă se 

încadrează în sfera de competență a Comisiei în momentul înregistrării, înainte ca orice semnătură 

să fie colectată, să revină Comisiei, ceea ce ar duce, în esență, la fuzionarea articolelor 4 și 8. 

Președinția nu consideră adecvată fuzionarea celor două etape de admisibilitate și de înregistrare. 

Propunerea Comisiei abordează, pe de o parte, preocupările exprimate de statele membre și de alte 

părți interesate pe parcursul consultărilor (și anume, statele membre să nu desfășoare verificări în 

cazul inițiativelor care, în final, se pot dovedi inadmisibile, blocarea inițiativelor care sunt contare 

valorilor UE cât mai curând cu putință etc.) și, pe de altă parte, elimină riscurile de abuzuri și 

supraîncărcări potențiale ale sistemului. 
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În primul rând, propunerea de compromis al Președinției reduce pragul de semnături solicitate la 

100 000 și, în al doilea rând, consolidează formularea privind inițiativele care, în mod evident, nu 

intră în domeniul de aplicare a tratatelor, menținând totodată abordarea în două etape a Comisiei.  

Propunerea de abordare generală a Președinției referitoare la propunerea Comisiei de regulament 

privind inițiativa cetățenilor este prevăzută în anexa la prezenta notă. 

  

Completările la propunerea inițială a Comisiei sunt indicate cu caractere ALDINE și 

SUBLINIATE, iar textul eliminat este marcat cu […]. 
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ANEXĂ 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind inițiativa cetățenilor 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 24 primul 

paragraf, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor3, 

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât: 

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește în 
continuare funcționarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetățean 
are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii și că cel puțin un milion de cetățeni 
care sunt resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre pot lua inițiativa de a invita 
Comisia Europeană să prezinte, în sfera competențelor sale, orice propunere adecvată cu 
privire la chestiunile pentru care cetățenii consideră că este nevoie de un act legislativ al 
Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor. 

(2) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul 
ar trebui să adopte dispozițiile care reglementează procedurile și condițiile pentru o astfel de 
inițiativă a cetățenilor. 

(3) Aceste proceduri și condiții ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu 
natura inițiativei cetățenilor. 

(4) Acestea ar trebui să garanteze, de asemenea, că cetățenii Uniunii sunt supuși unor condiții 
similare atunci când sprijină o inițiativă a cetățenilor, indiferent de statul membru din care 
provin. 

                                                 
1 JO C , , p. . 
2 JO C , , p. . 
3 JO C , , p. . 
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(5) Este necesar să se stabilească numărul minim de state membre din care trebuie să provină 
cetățenii. Pentru a se asigura că o inițiativă a cetățenilor este reprezentativă pentru un interes 
al Uniunii, acest număr ar trebui stabilit la o treime din statele membre. 

(6) În acest scop, este de asemenea de dorit să se stabilească numărul minim de cetățeni 
provenind din fiecare dintre aceste state membre. Pentru a se asigura condiții similare pentru 
cetățenii care sprijină o inițiativă, aceste numere minime ar trebui să fie degresiv 
proporționale, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (2) din TUE în ceea ce 
privește numărul de membri ai Parlamentului European pentru fiecare stat membru 
[…]. [...]. 

În scopul calculării numărului minim de semnatari din fiecare stat membru, numărului 
membrilor Parlamentului European pentru fiecare stat membru, astfel cum s-a stabilit 
în proiectul de decizie a Consiliului European privind componența Parlamentului 
European pentru legislatura 2009-2014, aprobat politic de Parlamentul European la 11 
octombrie 2007, cu o modificare adusă de Consiliul European pe parcursul Conferinței 
Interguvernamentale din 20074, ar trebui înmulțit cu 750. 

 

Din motive de claritate, aceste cifre ar trebui stabilite pentru fiecare stat membru într-o 
anexă la prezentul regulament. Comisia ar trebui împuternicită să modifice această 
anexă, pentru a reflecta cifrele cuprinse în orice decizie viitoare a Consiliului European 
privind componența Parlamentului European în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(2) al doilea paragraf din TUE. 

 

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă minimă necesară pentru sprijinirea unei inițiative a 
cetățenilor. Aceasta ar trebui să fie vârsta la care cetățenii au dreptul de vot în alegerile pentru 
Parlamentul European. 

(8) Pentru a se asigura coerența și transparența în legătură cu inițiativele propuse de cetățeni, ar 
trebui ca fiecare inițiativă să fie înregistrată pe un site pus la dispoziție de Comisie înainte de 
colectarea de la cetățeni a declarațiilor de susținere necesare. Propunerile care sunt abuzive 
sau lipsite de seriozitate nu ar trebui înregistrate, iar Comisia ar trebui să respingă 
înregistrarea propunerilor care sunt vădit contrare valorilor Uniunii sau care, în mod evident, 
nu intră în domeniul de aplicare a tratatelor. Comisia trebui să efectueze înregistrarea în 
conformitate cu principiile generale ale bunei administrări. 

                                                 
4 Declarațiile nr. 4 și 5 anexate la Actul final al Conferinței Interguvernamentale prin care s-a 

aprobat Tratatul de la Lisabona. 
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(9) Organizatorul unei inițiative propuse de cetățeni ar trebui să fie responsabil pentru colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere necesare. 

(9a)  Este oportun să se elaboreze un formular de declarație de susținere în cadrul unei anexe 

la prezentul regulament, specificând datele necesare în scopul efectuării verificărilor de 

către statele membre. Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexa respectivă în 

conformitate cu articolul 290 din tratat, ținând seama de informațiile transmise de 

statele membre. 

(10) Ar trebui prevăzut ca declarațiile de susținere să poată fi colectate pe suport de hârtie, precum 
și online. Sistemele de colectare online ar trebui să conțină elemente de securitate adecvate 
pentru a asigura, inter alia, posibilitatea de a identifica persoana și de a stoca în siguranță 
datele. În acest scop, ar trebui să i se solicite Comisiei să definească specificații tehnice 
detaliate pentru sistemele de colectare online.  

(11) Este oportun ca statele membre să verifice conformitatea sistemelor de colectare online cu 
cerințele prezentului regulament înaintea colectării declarațiilor de susținere.  

(11a) Comisia este încurajată să promoveze dezvoltarea unui software cu surse deschise care 
să prezinte caracteristicile tehnice și de securitate necesare în vederea respectării 
dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește sistemele de colectare online5.  

(12) Este oportun să se asigure că declarațiile de susținere a unei inițiative a cetățenilor sunt 
colectate într-un anumit termen. Pentru a se asigura că inițiativele propuse de cetățeni rămân 
relevante, ținând totodată seama de complexitatea colectării declarațiilor de susținere în 
întreaga Uniune Europeană, termenul respectiv nu ar trebui să depășească 12 luni de la data 
înregistrării inițiativei propuse. 

(13) Comisia ar trebui să ia o decizie privind admisibilitatea inițiativei propuse într-un stadiu 
suficient de timpuriu. Prin urmare, organizatorul ar trebui să solicite o decizie după ce va fi 
colectat, de la semnatari provenind din cel puțin trei state membre, […] 100 000 de declarații 
de susținere a unei inițiative propuse.  

(14) În termen de două luni de la primirea unei cereri din partea organizatorului, Comisia ar trebui 
să adopte o decizie privind admisibilitatea acesteia. O inițiativă propusă de cetățeni ar trebui 
considerată admisibilă dacă intră în sfera de aplicare a competențelor Comisiei și dacă se 
referă la o chestiune pentru care poate fi adoptat un act legislativ al Uniunii în vederea punerii 
în aplicare a tratatelor. 

                                                 
5 Ca formulare alternativă a considerentului 11a, declarația Consiliului: 

 Consiliul ia act de intenția Comisiei de a examina oportunitatea dezvoltării unui software 
cu surse deschise care să prezinte caracteristicile tehnice și de securitate necesare în 
vederea respectării dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește sistemele de 
colectare online. 
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(15) Este oportun să se prevadă că, atunci când o inițiativă a cetățenilor a primit declarațiile de 
susținere necesare din partea semnatarilor și, dacă aceasta este considerată admisibilă, fiecare 
stat membru ar trebui să fie răspunzător pentru verificarea și certificarea declarațiilor de 
susținere colectate de la cetățenii provenind din statul respectiv. Ținând seama de necesitatea 
de a limita sarcina administrativă a statelor membre, acestea ar trebui să efectueze verificările 
într-o perioadă de trei luni, pe baza unor controale adecvate care se pot întemeia pe 
eșantioane aleatorii, și să prezinte un document care să certifice numărul de declarații de 
susținere valabile care au fost primite. 

(16) Organizatorii ar trebui să asigure că toate condițiile relevante stabilite în prezentul regulament 
sunt îndeplinite înainte ca o inițiativă a cetățenilor să fie prezentată Comisiei. 

(17) În termen de patru luni, Comisia ar trebui să examineze o inițiativă a cetățenilor și să prezinte 
concluziile sale și acțiunile pe care intenționează să le întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă. 

(18) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date6 se aplică pe deplin prelucrării datelor cu caracter personal 
efectuate în aplicarea prezentului regulament. În această privință, ar trebui clarificat faptul că 
organizatorul unei inițiative a cetățenilor și autoritățile competente din statul membru 
respectiv sunt operatori de date în sensul Directivei 95/46/CE și ar trebui specificată perioada 
maximă în care pot fi păstrate datele cu caracter personal colectate în legătură cu o inițiativă a 
cetățenilor. În calitatea lor de operatori de date, organizatorii trebuie să ia toate măsurile 
adecvate pentru a respecta obligațiile care le revin în temeiul Directivei 95/46/CE, în special 
cele referitoare la legalitatea prelucrării, la securitatea activităților de prelucrare și la 
comunicarea de informații, precum și drepturile persoanei vizate de a avea acces la propriile 
date cu caracter personal și de a corecta sau șterge aceste date. 

(19) Dispozițiile prevăzute în capitolul III din Directiva 95/46/CE privind acțiunile în justiție, 
răspunderea și sancțiunile sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor 
efectuată în aplicarea prezentului regulament. […] Organizatorii unei inițiative a cetățenilor 
sunt răspunzători […], în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru prejudiciile cauzate. 
În plus, statele membre ar trebui să se asigure că organizatorii fac obiectul unor 
sancțiuni corespunzătoare pentru încălcarea prezentului regulament […] 

(20) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 
2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date7 este pe 
deplin aplicabil în cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Comisie în 
aplicarea prezentului regulament. 

                                                 
6 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 
7 JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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(21) Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în scopul modificării anexelor la prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. 

(22) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei8. 

(23) Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament 
[…] la trei ani [...] de la data aplicării […]. 

(24) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8, care prevede că orice 
persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc, 

                                                 
8 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Obiectul 

Prezentul regulament stabilește procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă a cetățenilor, 
astfel cum se prevede la articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 24 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

(1) „inițiativa cetățenilor” înseamnă o inițiativă, prezentată Comisiei în conformitate cu prezentul 
regulament, prin care Comisia este invitată să prezinte, în sfera competențelor sale, orice 
propunere corespunzătoare privind chestiuni pentru care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, care a fost susținută de 
cel puțin un milion de semnatari eligibili provenind din cel puțin o treime din toate statele 
membre; 

(2) „semnatari” înseamnă cetățeni ai Uniunii care au sprijinit o anumită inițiativă a cetățenilor 
prin completarea unei declarații de susținere a inițiativei respective; 

(3) „organizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o organizație responsabilă de 
pregătirea inițiativei cetățenilor și de prezentarea acesteia în atenția Comisiei. 

Articolul 3 

Dispoziții privind organizatorul și semnatarii 

(1) Atunci când organizatorul este o persoană fizică, aceasta trebuie să fie cetățean al Uniunii și 
să fi împlinit vârsta care îi conferă drept de vot în alegerile europene. 

Atunci când organizatorul este o persoană juridică sau o organizație, aceasta trebuie să aibă 
sediul într-un stat membru. Organizațiile care, în temeiul legislației naționale aplicabile, nu au 
personalitate juridică desemnează reprezentanți care îndeplinesc aceleași condiții ca cele 
pentru persoanele fizice, astfel cum se prevede la primul paragraf și sunt în măsură să 
preia obligații juridice în nume propriu și să își asume responsabilitatea pentru acestea. 

Comisia poate solicita organizatorului să furnizeze dovezi corespunzătoare cu privire la 
îndeplinirea cerințelor sus-menționate. 

(2) Pentru a putea susține o inițiativă propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să fie cetățeni ai 
Uniunii și să fi împlinit vârsta care le conferă dreptul de vot în alegerile europene. 

Articolul 4 

Înregistrarea unei inițiative propuse de cetățeni 

(1) Înainte de a începe colectarea declarațiilor de susținere de la semnatarii unei inițiative propuse 
de cetățeni, organizatorul trebuie să înregistreze propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
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informațiile stabilite în anexa II, în special în ceea ce privește obiectul și obiectivele 
propunerii, precum și sursele de finanțare și de sprijin pentru respectiva inițiativă propusă de 
cetățeni. 

Informațiile sunt furnizate într-una din limbile oficiale ale Uniunii, într-un registru online pus 
la dispoziție de Comisie în acest scop (denumit în continuare „registrul”). După înregistrare, 
organizatorul poate înscrie inițiativa propusă de cetățeni în registru, în alte limbi 
oficiale ale Uniunii. 

(2) Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatele (3) și (4), Comisia înregistrează fără întârziere 
inițiativa propusă cu un număr de înregistrare unic și trimite o confirmare organizatorului. 

(3) Inițiativele propuse de cetățeni, care pot fi considerate, în mod întemeiat, ca fiind neadecvate 
din cauza caracterului lor abuziv sau lipsit de seriozitate nu se înregistrează. 

(4) Comisiei respinge înregistrarea inițiativelor propuse de cetățeni care contravin în mod vădit 
valorilor Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 2 din TUE sau care, în mod evident, 
nu intră în domeniul de aplicare a tratatelor. 

(5) O inițiativă propusă de cetățeni care a fost înregistrată trebuie publicată în registru. 

Articolul 5 

Proceduri și condiții pentru colectarea declarațiilor de susținere 

(1) Organizatorul este răspunzător de colectarea de la semnatari a declarațiilor necesare de 
susținere a unei inițiative propuse de cetățeni, care a fost înregistrată în conformitate cu 
articolul 4.  

În acest scop, pot fi utilizate doar formularele de declarație de susținere care sunt conforme cu 
modelul prezentat în anexa III. Organizatorul completează formularele potrivit indicaților 
prezentate în anexa III înainte de a începe să colecteze declarațiile de susținere de la 
semnatari. Informațiile prezentate în formulare trebuie să corespundă informațiilor menționate 
în registru.  
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(2) Organizatorul poate colecta declarații de susținere pe suport de hârtie și în format electronic. 
Articolul 6 se aplică atunci când declarațiile de susținere sunt colectate în format electronic. 

În sensul prezentului regulament, declarațiile de susținere semnate electronic utilizând o 
semnătură electronică avansată, în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice9 
sunt tratate în același mod ca declarațiile de susținere pe suport de hârtie. 

(3) Semnatarii trebuie să completeze formularele de declarație de susținere puse la dispoziție de 
către organizator. Aceștia își indică datele de identificare personală în declarația de 
susținere, cu excepția semnatarilor care își iau reședința într-unul dintre statele membre 
enumerate în partea A a formularului din anexa III.  

Lista documentelor de identitate/numerelor de identificare admise în statele membre în 
care furnizarea acestor informații are un caracter obligatoriu este prevăzută în partea B 
a formularului din anexa III.  

Semnatarii pot susține o anumită inițiativă propusă de cetățeni numai o singură dată. 

(3 a) Statele membre transmit Comisiei orice modificări aduse informațiilor cuprinse în 
anexa III, inclusiv în părțile A și B ale acesteia. Ținând seama de aceste informații, 
Comisia poate adopta, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 16 și în condițiile 
prevăzute la articolele 17 și 18, modificări privind anexa III, inclusiv părțile A și B ale 
acesteia. 

(4) Toate declarațiile de susținere se colectează după data de înregistrare a inițiativei propuse și în 
termen de cel mult 12 luni. 

Articolul 6 

Sistemele de colectare online 

(1) Atunci când declarațiile de susținere sunt colectate electronic, datele obținute prin sistemul de 
colectare online se stochează pe teritoriul unui stat membru. 

Sistemul de colectare online se certifică, în conformitate cu alineatul (3), în statul 
membru în care vor fi stocate datele obținute prin sistemul de colectare online. 
Organizatorul poate utiliza sistemul de colectare online în scopul colectării declarațiilor 
de susține în mai multe sau în toate statele membre.  

 Modelele de formular de declarație de susținere pot fi adaptate în scopul colectării electronice. 

                                                 
9 JO L 13, 19.1.2000, p. 12. 
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(2) Organizatorul se asigură că sistemul de colectare online utilizat în scopul colectării 
declarațiilor de susținere de la semnatari respectă dispozițiile prevăzute la alineatul (4). 

 Înainte de a începe să colecteze declarațiile de susținere de la semnatari, organizatorul îi 
solicită autorității competente din statul membru relevant să certifice faptul că sistemul de 
colectare online utilizat în scopul respectiv respectă dispozițiile […] în cauză […].  

 Organizatorul poate […] începe colectarea declarațiilor de susține prin intermediul 
sistemului de colectare online numai după obținerea certificatului menționat la alineatul 
(3). Organizatorul pune la dispoziția publicului un exemplar al respectivului certificat, 
pe site-ul utilizat pentru sistemul de colectare online. [...] 

(3) Atunci când sistemul de colectare online corespunde dispozițiilor la care se face referire la 
alineatul (4), autoritatea competentă eliberează, în termen de o lună, un certificat conform cu 
modelul prezentat în anexa IV. [...] 

Statele membre recunosc certificatele eliberate de autoritățile competente din alte state 
membre. 

(4) Sistemele de colectare online trebuie să dispună de caracteristicile tehnice și de securitate 
adecvate pentru a asigura că: 

(a) numai persoanele fizice pot depune un formular de declarație de susținere online; 

[...] 

(c) datele furnizate online sunt stocate în siguranță pentru a se asigura, inter alia, că acestea 
nu pot fi modificare sau utilizate în orice alt scop decât cel indicat, și anume susținerea 
unei anumite inițiative a cetățenilor, și pentru a proteja datele cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificării, a 
dezvăluirii neautorizate sau a accesului neautorizat; 

(d) sistemul poate genera declarații de susținere individuale într-o formă care să fie 
conformă cu modelul prevăzut în anexa III, pentru ca statele membre să își poată 
exercita controlul asupra acestora în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). 
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(5) În termen de […] 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă 
specificațiile tehnice de punere în aplicare a alineatului (4), în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 19 alineatul (2). 

Articolul 7 

Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru 

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor trebuie să provină din cel puțin o treime din statele 
membre. 

(2) Într-o treime din statele membre, semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin numărul minim de 
cetățeni prevăzut în anexa I, calculat pe baza numărului membrilor Parlamentului 
European pentru fiecare stat membru, astfel cum s-a stabilit în proiectul de decizie a 
Consiliului European privind componența Parlamentului European pentru legislatura 
2009-2014, aprobat politic de Parlamentul European la 11 octombrie 2007 cu o 
modificare adusă de Consiliul European pe parcursul Conferinței Interguvernamentale 
din 200710, înmulțit cu 750. 

(3) Comisia adoptă, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 16 și în condițiile 
prevăzute la articolele 17 și 18, ajustări privind anexa I, pentru a reflecta cifrele 
cuprinse în orice decizie viitoare a Consiliului European privind componența 
Parlamentului European, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf 
din TUE. Aceste ajustări se aplică numai inițiativelor propuse de cetățeni înregistrate în 
conformitate cu articolul 4 după intrarea în vigoare a ajustării. 

[...](4) Se consideră că semnatarii provin din statul membru responsabil cu verificarea 
declarațiilor de susținere ale acestora, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) al 
doilea paragraf [...] 

Articolul 8 

Decizia privind admisibilitatea unei inițiative propuse de cetățeni 

(1) După colectarea a 100 000 […] de declarații de susținere în conformitate cu articolul 5 de la 
semnatari provenind din cel puțin trei state membre, organizatorul prezintă Comisiei o cerere 
în vederea unei decizii privind admisibilitatea inițiativei propuse de cetățeni. În acest scop, 
organizatorul utilizează formularul prezentat în anexa V. 

                                                 
10 Declarațiile nr. 4 și 5 anexate la Actul final al Conferinței Interguvernamentale prin care s-a 

aprobat Tratatul de la Lisabona. 
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(2) În termen de două luni de la primirea cererii la care se face referire la alineatul (1), Comisia ia 
o decizie privind admisibilitatea. Inițiativa propusă de cetățeni se consideră admisibilă dacă 
îndeplinește următoarele condiții:  

(a) se referă la o chestiune pentru care poate fi adoptat un act legislativ al Uniunii în scopul 
punerii în aplicare a tratatelor și 

(b) se încadrează în sfera de competență a Comisiei pentru prezentarea unei propuneri. 

(3) Decizia la care se face referire la alineatul (2) se notifică organizatorului inițiativei propuse de 
cetățeni și se publică.  

Articolul 9 

Dispoziții privind verificarea și certificarea declarațiilor de susținere de către statele membre 

(1) După colectarea de la semnatari a declarațiilor de susținere necesare, în conformitate cu 
articolele 5 și 7, și cu condiția unei decizii pozitive a Comisiei cu privire la admisibilitatea 
inițiativei propuse de cetățeni în conformitate cu articolul 8, organizatorul prezintă declarațiile 
de susținere, pe suport de hârtie sau în format electronic, autorităților competente relevante 
menționate la articolul 14 spre verificare și certificare. În acest scop, organizatorul utilizează 
formularul prezentat în anexa V și separă declarațiile de susținere colectate pe suport de 
hârtie de cele semnate electronic utilizând o semnătură electronică avansată și de cele 
colectate prin intermediul sistemului de colectare online. 

Organizatorul prezintă declarațiile de susținere statului membru relevant […] după cum 
urmează: 

- statului membru care a eliberat documentul de identitate/numărul de identificare 
prevăzut în declarația de susținere, cu condiția ca statul membru în cauză să nu fie 
enumerat în partea A a formularului din anexa III sau 

- în toate celelalte cazuri, statului membru de reședință al semnatarului indicat în 
declarația de susținere, astfel cum se prevede în partea A a formularului din anexa 
III. 



  
  

 

10626/10  ai/NT/cm 15 
ANEXĂ DQPG LIMITE RO 

(2) În termen de trei luni de la primirea cererii, autoritățile competente verifică, pe baza unor 
controale corespunzătoare, declarațiile de susținere care i-au fost prezentate. […] Pe această 
bază, autoritățile respective eliberează organizatorului un certificat conform cu modelul 
prezentat în anexa VII, care certifică numărul de declarații de susținere valide pentru statul 
membru respectiv. 

Nu se solicită autentificarea semnăturilor în scopul verificării declarațiilor de susținere.  

(3) Certificatul menționat la alineatul (2) se eliberează gratuit. 

Articolul 10 

Prezentarea unei inițiative a cetățenilor în atenția Comisiei 

După obținerea certificatelor menționate la articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva respectării tuturor 
procedurilor și condițiilor relevante prevăzute în prezentul regulament, organizatorul poate prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor. 
 
În scopul prezentului articol, organizatorul utilizează formularul prezentat în anexa VIII și depune 
formularul completat, însoțit de copii, pe suport de hârtie sau în format electronic, ale certificatelor 
la care se face referire în primul paragraf. 
 

Organizatorul furnizează, de asemenea, informații privind toate sursele de finanțare și 
sprijinul primit pentru inițiativa cetățenilor. 
 
[...] 

Articolul 11 

Procedura de examinare a unei inițiative a cetățenilor de către Comisie 

(1) La primirea unei inițiative a cetățenilor în conformitate cu articolul 10, Comisia: 

(a) publică fără întârziere inițiativa cetățenilor pe site-ul său; 

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în termen de 4 luni, își prezintă concluziile într-o 
comunicare privind inițiativa respectivă, acțiunile pe care intenționează să le întreprindă 
și, dacă este cazul, motivele care stau la baza acestor acțiuni. 

(2) Comunicarea la care se face referire la alineatul (1) litera (b) se notifică organizatorului 
inițiativei cetățenilor, precum și Parlamentului European și Consiliului și se publică. 
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Articolul 12 

Protecția datelor cu caracter personal 

În prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezentul regulament, organizatorul 
unei inițiative a cetățenilor și autoritățile competente din statele membre se conformează 
dispozițiilor Directivei 95/46/CE și dispozițiilor naționale adoptate în temeiul acesteia. 
 
În vederea prelucrării datelor cu caracter personal, organizatorul unei inițiative a cetățenilor și, 
respectiv, autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) sunt 
considerați operatori de date în conformitate cu articolul 2 alineatul (d) din Directiva 95/46/CE. 
Organizatorul se asigură că datele cu caracter personal colectate pentru o anumită inițiativă a 
cetățenilor nu sunt utilizate în alte scopuri decât în scopul susținerii precizate pentru inițiativa 
respectivă și distruge toate declarațiile de susținere primite în favoarea inițiativei în cauză […] și 
orice copie a acestora în termen de cel mult o lună de la prezentarea inițiativei respective în atenția 
Comisiei în conformitate cu articolul 10 sau în termen de 18 luni de la data de înregistrare a 
inițiativei propuse de cetățeni, reținându-se termenul cel mai scurt. 
 
Autoritatea competentă utilizează numai datele cu caracter personal pe care le primește 
pentru o anumită inițiativă a cetățenilor în scopul efectuării verificării declarațiilor de 
susținere în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și distruge toate declarațiile de susținere 
și copiile acestora, în termen de o lună de la eliberarea certificatului la care se face referire la 
articolul respectiv. 
 
[...] 
 
Organizatorul pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor 
cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a 
modificării, a dezvăluirii neautorizate sau a accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea 
presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare 
ilegală.  
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Articolul 13 

Răspundere 

Organizatorii sunt răspunzători pentru prejudiciile cauzate în procesul de organizare a 
inițiativei cetățenilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.  

Articolul 13a 

Sancțiuni 

[...] 

(1) Statele membre se asigură că organizatorii […] fac obiectul unor sancțiuni 
corespunzătoare[…] pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament, în special pentru: 

(a) declarațiile false date de organizatori; 

[...] 

(b) […]. utilizarea frauduloasă a datelor. 

 

(2) Sancțiunile menționate anterior trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. 

Articolul 14 

Autoritățile competente din statele membre 

(1) În scopul punerii în aplicare a articolului 6 alineatul (3), statele membre desemnează autorități 
competente responsabile de eliberarea certificatelor menționate la articolul respectiv. 

(2) În scopul punerii în aplicare a articolului 9 alineatul (2), fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de coordonarea procesului de verificare a declarațiilor de 
susținere și de eliberarea certificatelor menționate la articolul respectiv. 

(3) În termen de cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele 
membre transmit Comisiei denumirea și adresa autorităților competente.  

(4) Comisia pune la dispoziția publicului lista autorităților competente.  
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Articolul 15 

Modificarea anexelor 

Comisia poate adopta, prin acte delegate în conformitate cu articolele 16, 17 și 18, modificări ale 
anexelor la prezentul regulament. Modificările aduse anexelor I și III prin acte delegate vor fi 
adoptate în conformitate cu articolele 5 și 7.  

Articolul 16 

Exercitarea delegării 

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate la articolul 15 îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată. 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și 
Consiliului. 

(3) Competențele de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 17 și 18.  

Articolul 16 

Revocarea delegării 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea de competențe 
informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și 
motivele revocării. 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizie. Decizia 
produce efecte imediat sau la o dată ulterioară menționată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.  

Articolul 18 

Obiecțiuni la actele delegate 

(1) Parlamentul European […] sau Consiliul poate prezenta obiecțiuni cu privire la actul delegat 
într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă se prelungește cu o lună.  
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(2) În cazul în care, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au prezentat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv. 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare 
înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecțiuni.  

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecțiuni la un act delegat, 
acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni la un act delegat prezintă 
motivele care au stat la baza acestora. 

Articolul 19 

Comitetul 

(1) În scopul punerii în aplicare a articolului 6 alineatul (5), Comisia este asistată de un comitet. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie. 

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei 
luni. 

Articolul 20 

Notificarea măsurilor naționale 

Fiecare stat membru prezintă Comisiei o notificare a dispozițiilor specifice pe care le adoptă în 

vederea punerii în aplicare a prezentului regulament.  

Comisia informează celelalte state membre cu privire la acestea.  

Articolul 21 

Clauza de revizuire 

În termen [...] de trei ani de la data aplicării […] prezentului regulament, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestuia.  
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Articolul 22 

Intrarea în vigoare și aplicarea 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 
 
Prezentul regulament se aplică în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

 

 

Adoptat la Bruxelles, 
 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXA I 
Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru 

   

 Austria  14250 
 Belgia  16500 
 Bulgaria  13500 
 Cipru  4500 
 Republica Cehă  16500 
 Danemarca  9750 
 Estonia  4500 
 Finlanda  9750 
 Franța  55500 
 Germania  72000 
 Grecia  16500 
 Ungaria  16500 
 Irlanda  9000 
 Italia  54750 
 Letonia  6750 
 Lituania  9000 
 Luxemburg  4500 
 Malta  4500 
 Țările de Jos  19500 
 Polonia  38250 
 Portugalia  16500 
 România  24750 
 Slovacia  9750 
 Slovenia  6000 
 Spania  40500 
 Suedia  15000 
 Regatul Unit  54750 
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ANEXA II 
Informațiile necesare pentru înregistrarea unei inițiative propuse de cetățeni 

Pentru a înregistra o inițiativă propusă de cetățeni în registrul Comisiei, trebuie furnizate 

următoarele informații: 

1. titlul inițiativei propuse de cetățeni, în cel mult 100 de caractere; 

2. obiectul inițiativei, în cel mult 200 de caractere; 

3. descrierea, în cel mult 500 de caractere, a obiectivelor propunerii față de care Comisia este 
invitată să acționeze; 

4. [...] Dispozițiile cuprinse în tratate în baza cărora organizatorul consideră că Comisia poate 
acționa (neobligatorii);  

5. numele complet, adresa poștală și adresa de e-mail ale organizatorului sau, în cazul unei 
persoane juridice sau al unei organizații, ale reprezentantului legal; 

7. toate sursele de finanțare și de sprijinire a inițiativei propuse la momentul înregistrării. 

Organizatorii pot furniza, într-o anexă, informații mai detaliate privind obiectul, obiectivele și 
contextul inițiativei propuse de cetățeni. De asemenea, organizatorii pot pune la dispoziție un 
proiect de text legislativ, dacă doresc. 
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ANEXA III 

Formular de declarație de susținere 

 

Caseta 1: (a se completa în prealabil de către organizator) 

1. Numărul de înregistrare atribuit de Comisie*: 

2. Data înregistrării*: 

3. Adresa de internet a inițiativei propuse de cetățeni în registrul Comisiei*: 

Box 2: (a se completa în prealabil de către organizator) 

1. Titlul inițiativei propuse de cetățeni*: (maximum 100 de caractere) 

2. Obiectul*: (obiectul ar trebui să fie cât mai clar posibil) (maximum 200 de caractere) 

3. Descrierea principalelor obiective ale inițiativei propuse de cetățeni*: (maximum 500 de caractere) 

4. Numele și adresa organizatorului*: 

5. Site-ul inițiativei propuse de cetățeni*:  
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Box 3: (a se completa de către semnatar) 

1. Numele semnatarului  

Prenumele complet*: ............................................................................ 

Nume de familie*: ......................... ............................................................. 

Numele înainte de căsătorie (după caz) ……………………………….. 

Numele tatălui (obligatoriu în cazul Greciei și al Bulgariei) ………………… 

 

2. Adresa:  

Numele străzii, numărul și codul poștal*: ................................................................................ 

Oraș*: ........................... Țara*: .............................. 

3. Data nașterii*: .............. Data nașterii*: ............ Țara nașterii*: ............ 

4. Cetățenia*: .................... 

5. E-mail: ............... 

6. Datele de identificare personală*, cu excepția cazurilor prevăzute în partea A din prezentul formular.  

 Vă rugăm să precizați un singur document de identitate/număr de identificare, astfel cum se prevede în partea 

B din prezentul formular. 

 Tipul de document de identitate/număr de identificare: 

a) Carte de identitate a resortisantului sau a rezidentului oooo  Număr  
 SAU 

b) Pașaport oooo  Număr  

SAU 

c) Alt document de identitate/număr de identificare oooo  A se specifica Număr  

 Statul membru care a eliberat documentul de identitate/numărul de identificare*: ....................................... 

 Autoritate emitentă: ................................................................................................... 

 

Caseta 4:  

Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că am susținut această inițiativă 

propusă de cetățeni numai o singură dată*.  

Data și semnătura semnatarului*♦: ........... 

Declarație de confidențialitate: În conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter 
personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv în scopul verificării și al certificării numărului de 
declarații de susține valabile primite pentru această inițiativă propusă de cetățeni, în conformitate cu articolul 9 
din Regulamentul xxxx/xxxx. Datele nu pot fi utilizate în niciun alt scop. Toate declarațiile de susținere vor fi 
distruse cel târziu la 18 luni de la data înregistrării inițiativei propuse de cetățeni. 
*: rubrici obligatorii  

♦: semnătura nu este obligatorie atunci când formularul este depus electronic, fără semnătură 

electronică 
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PARTEA A 

Lista statelor membre de reședință care nu solicită alte date de identificare personală față de 

cele prevăzute la punctele 1-5 din caseta 3.  

 

Stat membru 

Danemarca 

Irlanda 

Țările de Jos 

Finlanda 

Regatul Unit 

Slovacia 

 

PARTEA B 

Lista documentelor de identitate/numerelor de identificare prevăzute la punctul 6 din caseta 

3, dintre care unul trebuie indicat în formularul de declarație de susținere: 

 

AUSTRIA 

- Reisepass 

- Personalausweis 

 

BELGIA 

- Carte d’identité / identiteitskaart (carte de identitate) 

- Passeport / paspoort (pașaport) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister

 (numărul de identificare în Registrul național) 

 

BULGARIA 

- Numărul unic din cartea de identitate 

- Numărul unic din pașaport 

 



  
  

 

10626/10  ai/NT/cm 26 
ANEXĂ DQPG LIMITE RO 

CIPRU 

- Carte de identitate a resortisantului sau a rezidentului: ∆ελτίο Ταυτότητας 

- Pașaport: ∆ιαβατήριο  

REPUBLICA CEHĂ 

- Obcansky prukaz – carte de identitate națională 

- Cestovní pas – pașaport 

 

ESTONIA 

- Isikukood (cod numeric personal) 

- Carte de identitate 

- Carte de identitate digitală 

- Pașaport 

- Carnetul de marinar 

- Documente de călătorie temporare 

- Certificate din evidența privind serviciul îndeplinit pe o navă estoniană  

- Certificate de returnare și permise de returnare. 
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FRANȚA 

- Pașaport 
- Carte națională de identitate 
- Titlu de ședere 
- Permis de conducere 
- Altele: 

§ Carte de identitate parlamentară cu fotografie, eliberată de președintele unei 
adunări parlamentare 

§ Carte de identitate a unui ales local cu fotografie, eliberată de reprezentantul 
statului 

§ Carte de luptător de culoare galben-ocru deschis sau tricoloră; 

§ Carte de invalid civil sau militar cu fotografie; 

§ Carte de identitate de funcționar de stat cu fotografie; 

§ Carte de identitate sau carte de circulație cu fotografie, eliberată de autoritățile 
militare; 

§ Permis de vânătoare cu fotografie, eliberat de reprezentantul statului; 

§ Livret sau carnet de circulație eliberat de prefect în aplicarea Legii nr. 69-3 din 3 
ianuarie 1969; 

§ Recipisă care servește ca dovadă a identității, eliberată în schimbul documentelor 
de identitate în caz de control judiciar, în aplicarea articolului 138 alineatul (9) 
paragraful (7) din Codul de procedură penală; 

§ Atestare de depunere a unei cereri de eliberare a unei cărți de identitate națională 
sau a unui pașaport, eliberată de cel mult trei luni de o comună și care conține o 
fotografie de identitate a solicitantului autentificată printr-o ștampilă a comune. 

 

GERMANIA 

- Personalausweis / carte de identitate 
- Pass / pașaport 
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GRECIA 

- Carte de identitate (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας) 
- Pașaport (∆ιαβατήριο) 
- Pentru rezidenții înregistrați ai altor state membre ale UE, certificat de ședere/certificat 

de rezidență permanentă, în conformitate cu directiva relevantă (Βεβαίωση Εγγραφής 
Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη Ε.Ε.). 

 

UNGARIA 

- Carte de identitate 
- Pașaport 
- Személyi azonosító (személyi szám) – cod numeric personal 

 

ITALIA 

- Passaporto (pașaport), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (inclusiv autoritatea 
emitentă)  

- Carta de identitá (carte de identitate), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio 
(inclusiv autoritatea emitentă) 

 

LETONIA 

- Personas kods (cod numeric personal) din cartea de identitate 
- Personas kods (cod numeric personal) din pașaport 
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LITUANIA 

- Asmens kodas (număr personal) din cartea de identitate 
- Asmens kodas (număr personal) din pașaport 

 

LUXEMBURG 

- Număr național de identificare (numărul înscris pe cartea de identificarea eliberată de 
Securitatea socială). 

- Carte de identitate. 
- Pașaport. 

 

MALTA 

- Carte de identitate 
- Pașaport 

 

POLONIA 

- Numer ewidencyjny PESEL din cartea de identitate 
- Numer ewidencyjny PESEL din pașaport 
 

PORTUGALIA 

- Bilhete de identitaded (Carte de identitate) 
- Passaporte (Pașaport) 
- Cartão de Cidadão (carte de cetățean) 
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ROMÂNIA 

- carte de identitate (carte d’identité) 

- pașaport (passeport)  

- certificat de înregistrare (certificat d’enregistrement) 
- cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carte de résidence permanente) 
- Cod Numeric Personal (numéro personnel d’identification) 

 

SLOVENIA 

- Osebna izkaznica (carte de identitate) 
- Potni list (pașaport) 

 

SPANIA 

- Documento Nacional de Identidad (carte de identitate) 
- Pasaporte (pașaport) 

 
 

SUEDIA 

- Personnummer (cod numeric personal) din cartea de identitate 
- Personnummer (cod numeric personal) din pașaport 
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ANEXA IV 
Certificat de confirmare a conformității unui sistem de colectare online cu Regulamentul 

xxxx/xxxx 

[….] (denumirea autorității competente) din [….] (statul membru), certifică prin prezenta că 
sistemul de colectare online [….] (adresa de internet) utilizat pentru colectarea în format electronic 
a declarațiilor de susținere pentru inițiativa cetățenilor cu numărul de înregistrare [….] este conform 
cu dispozițiile relevante din Regulamentul xxxx/xxxx. 
 
Data, semnătura și parafa oficială a autorității competente: 
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ANEXA V 
Formular de solicitare a unei decizii privind admisibilitatea unei inițiative propuse de cetățeni 

1. Titlul inițiativei cetățenilor*: 

2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisie*: 

3. Data înregistrării*: 

4. Numărul de declarații de susținere primite*:  

5. Numărul de semnatari pentru fiecare stat membru*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Numărul de 

semnatari 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTAL 

Numărul de 

semnatari 
             

6. Declar prin prezenta că informațiile înscrise în prezentul formular sunt corecte. 
 
Data și semnătura organizatorului*:  

*: rubrici obligatorii  
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ANEXA VI 
Formular de prezentare a declarațiilor de susținere în atenția autorităților competente din 

statele membre 

1. Numele complet, adresa poștală și adresa de e-mail ale organizatorului sau, în cazul unei 
persoane juridice sau al unei organizații, ale reprezentantului legal*: 

2. Titlul inițiativei cetățenilor*: 

3. Numărul de înregistrare atribuit de Comisie*: 

4. Data înregistrării*: 

5. Data solicitării deciziei privind admisibilitatea*: 

6. Numărul de semnatari provenind din [statul membru]*:  

7. Anexe*:  
(Includeți toate declarațiile de susținere din partea semnatarilor care […] au specificat datele 
de identificare personală […]. 

 Dacă este cazul, includeți certificatul (certificatele) relevant(e) […] prin care este certificată 
conformitatea sistemului de colectare online cu Regulamentul xxxx/xxxx) 

8. Data și semnătura organizatorului*:  

*: rubrici obligatorii 
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ANEXA VII 
Certificat de confirmare a numărului de declarații de susținere valabile colectate pentru [….] 

(statul membru) 

[….] (denumirea autorității competente) din [….] (statul membru), după efectuarea verificărilor 
necesare prevăzute la articolul […] 9 din Regulamentul xxxx/xxxx certifică prin prezenta că 
declarațiile de susținere pentru inițiativa cetățenilor cu numărul de înregistrare [….] sunt valabile, în 
conformitate cu dispozițiile relevante din respectivul regulament […]. 
 
Data, semnătura și parafa oficială a autorității competente: 
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ANEXA VIII 
Formular de prezentare a unei inițiative a cetățenilor în atenția Comisiei 

1. Titlul inițiativei cetățenilor*: 

2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisie*: 

3. Data înregistrării*: 

4. Numărul de declarații de susținere eligibile primite*: (trebuie să fie […] cel puțin 1 milion) 

5. Numărul de semnatari certificat pentru fiecare stat membru*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Numărul de 
semnatari 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTAL 

Numărul de 
semnatari 

             

6. Numele complet, adresa poștală și adresa de e-mail ale organizatorului sau, în cazul unei 
persoane juridice sau al unei organizații, ale reprezentantului legal:  

6a. Indicați toate sursele de finanțare și de sprijinire primite pentru inițiativă 

7. Declar prin prezenta că informațiile înscrise în prezentul formular sunt corecte. 
 
Data și semnătura organizatorului*:  

8. Annexes*:  
Includeți toate certificatele 

*: rubrici obligatorii 

 

 

_____________________ 


