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Iniţiativa cetăţenească europeană
Tratatul de la Lisabona prevede introducerea iniţiativei cetăţeneşti europene (European 
Citizens’ Initiative - ECI). Prin aceasta, Tratatul introduce o inovaţie semnificativă în dreptul 
constituţional european, elaborată iniţial în cadrul Convenţiei Europene, în strânsă colaborare 
cu organizaţiile neguvernamentale şi care nu şi-a găsit locul în proiectul de Constituţie al 
Convenţiei decât după eforturi îndelungate în acest sens. Iniţiativa cetăţenească europeană 
reprezintă un instrument complet nou pentru consolidarea democraţiei în Uniunea Europeană.
Prin intermediul său se realizează un prim pas către dezvoltarea democraţiei directe 
supranaţionale, iar transpunerea sa ar putea contribui, pe termen mai lung, la constituirea unei 
opinii publice europene. 

Bazele juridice pentru iniţiativa cetăţenească europeană se găsesc în viitorul articol nr. 11, 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE în versiunea nouă - Tratatul 
UE v. n.) şi în viitorul articol 24, alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (Tratatul PFUE).Condiţiile şi procedurile valabile în cazul acestor iniţiative 
cetăţeneşti sunt stabilite prin regulament adoptat prin procedură legislativă obişnuită.

I. Probleme generale

§ 1. Ce este iniţiativa cetăţenească?

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, toate actele legislative ale Uniunii 
Europene, fie regulamente, directive sau decizii, sunt în principiu adoptate împreună de 
Parlamentul European şi Consiliu, şi anume la propunerea Comisiei, conform articolului 289 
din Tratatul PFUE. Prin urmare, adoptarea unui document legislativ european presupune 
existenţa unei propuneri a Comisiei, conform articolului 17 alineatul (2) din Tratatul UE 
(v. n.).

După ce statele membre au prevăzut încă de la constituirea Comunităţii Economice Europene, 
în anul 1957, dreptul Consiliului de a solicita Comisiei „să efectueze toate studiile pe care 
acesta le consideră oportune pentru realizarea obiectivelor comune şi să îi prezinte orice 
propuneri corespunzătoare“ (conform articolului 152 din Tratatul CEE iniţial, actualul articol 
208 din Tratatul CE şi viitorul articol 241 din Tratatul PFUE), 35 de ani mai târziu, prin 
Tratatul de la Maastricht şi introducerea procedurii de codecizie, au instituit şi pentru 
Parlamentul European posibilitatea de a solicita Comisiei să prezinte propuneri legislative
(conform actualului articol 192 din Tratatul CE, viitorul articol 225 din Tratatul PFUE).

Se preconizează ca, în viitor, acest drept de solicitare, pe care ambele organe legislative îl au 
deja, să le fie conferit prin iniţiativa cetăţenească europeană şi resortisanţilor Uniunii. „La 
iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ 
de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, 
o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act 
juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”. Prin aceasta, resortisanţii Uniunii sunt 
pentru prima oară implicaţi în mod nemijlocit în procesul european de reglementare. Acestora 
li se conferă dreptul de participare la o iniţiativă cetăţenească europeană, iar din punct de 
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vedere al dreptului de solicitare sunt situaţi pe aceeaşi treaptă cu cele două organe legislative.

§ 2. Despre conţinutul dreptului de participare la o iniţiativă cetăţenească

În temeiul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul UE (n. v.) resortisanţii Uniunii pot 
întreprinde o iniţiativă cetăţenească. Fiind o consecinţă specială a dreptului de participare
democratică conform articolului 10 alineatul (3) din Tratatul UE (n. v.), această dispoziţie are 
drept scop fundamentarea dreptului individual al resortisanţilor Uniunii de a participa la o 
iniţiativă cetăţenească europeană, fără însă a descrie în amănunt ce cuprinde acest drept. Pe 
lângă aceasta, dispoziţia respectivă impune şi emiterea unui regulament privind condiţiile şi 
procedurile valabile în cazul unei asemenea iniţiative cetăţeneşti. Astfel, regulamentul nu are 
doar rolul de a face operabil Institutul pentru Iniţiativa Cetăţenească Europeană, ci, în plus, 
acesta trebuie să reglementeze mai îndeaproape diferitele elemente ale dreptului garantat prin 
Tratat, de participare la o iniţiativă cetăţenească europeană.

Resortisanţii Uniunii pot participa la o iniţiativă cetăţenească în două modalităţi diferite. Pe de 
o parte ca organizatori, iar pe de altă parte ca susţinători ai unei iniţiative cetăţeneşti.
Organizarea iniţiativei cetăţeneşti europene cuprinde înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti la 
Comisie, colectarea de declaraţii de susţinere din rândurile resortisanţilor Uniunii, remiterea
iniţiativei cetăţeneşti Comisiei, precum şi prezentarea, în faţa colegiului membrilor Comisiei, 
a solicitării urmărite prin intermediul respectivei iniţiative. Susţinerea iniţiativei cetăţeneşti 
europene reprezintă declaraţia formală a unei persoane de a împărtăşi obiectul iniţiativei 
cetăţeneşti şi de a sprijini solicitarea adresată Comisiei prin intermediul iniţiativei. Prin 
urmare, dreptul de participare la o iniţiativă cetăţenească europeană cuprinde dreptul la 
organizare şi dreptul de a susţine o astfel de iniţiativă cetăţenească.

În baza acestor drepturi, resortisanţii Uniunii pot solicita organismelor Uniunii şi ale statelor 
membre neaplicarea acelor măsuri de natură să împiedice sau să stingherească exercitarea 
acestor drepturi sau să le facă mai puţin atractive. În plus, aceste drepturi constituie şi temeiul 
pentru a solicita elaborarea unei proceduri pentru respectarea efectivă a acestor drepturi. Prin 
intermediul unei iniţiative cetăţeneşti europene care a fost propusă cu succes, organizatorii 
acesteia dobândesc dreptul individual de a urmări problema pe cale juridică, prilejul de a 
explica colegiului comisarilor obiectul iniţiativei cetăţeneşti, precum şi dreptul la un răspuns 
argumentat din partea colegiului în această problemă; se impune ca toate aceste aspecte să fie 
clar stabilite prin regulament. Pe lângă aceasta, în cadrul tuturor procedurilor legate de 
iniţiativa cetăţenească europeană, trebuie asigurate mai cu seamă drepturile de bază privind 
tratamentul egal şi protecţia juridică efectivă.

§ 3. Despre diferenţierea iniţiativei cetăţeneşti europene de petiţia adresată 
Parlamentului European

În temeiul articolului 24 alineatul (2) coroborat cu articolul 227 din Tratatul PFUE (în prezent 
articolul 21, alineatul (1) coroborat cu articolul 194 din Tratatul CE) şi conform articolului 44 
din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, fiecare resortisant al Uniunii, orice persoană fizică 
cu reşedinţa în Uniune, precum şi orice persoană juridică cu sediul regulamentar în Uniune au 
dreptul de a adresa o petiţie Parlamentului European. Prin urmare, dreptul de participare la o 
iniţiativă cetăţenească europeană în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul UE (n. v.) 
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se adaugă dreptului european de a adresa petiţii, pe care îl completează, fără însă a-l înlocui şi 
cu care nu este identic.

Este adevărat că prin consecinţele lor, instituţia juridică a iniţiativei cetăţeneşti şi aceea a 
petiţiei prezintă o anumită similitudine; astfel, în anumite împrejurări, prin demersul mai 
multor persoane, ambele pot rezulta în adoptarea unui act juridic al Uniunii Europene. Cu 
toate acestea, se deosebesc fundamental în privinţa funcţiei lor şi implicit a entităţilor cărora 
se adresează şi a premiselor de la care pornesc.

Diferenţa dintre entităţile cărora li se adresează este deja evidentă. În timp ce petiţia se 
adresează Parlamentului European, iniţiativa cetăţenească se adresează Comisiei. Dreptul 
european de a adresa petiţii exprimă capacitatea resortisanţilor Uniunii de a se adresa 
autorităţii supreme a Uniunii Europene, în calitate de persoane afectate direct sau indirect şi le 
deschide posibilitatea de a se adresa în această calitate, direct Parlamentului European, pentru 
a-l informa – ca instituţie aleasă în mod direct, care reprezintă interesele cetăţenilor – cu 
privire la o anumită situaţie şi a putea pretinde modificarea acesteia. Spre deosebire de 
aceasta, iniţiativa cetăţenească le permite pentru prima oară resortisanţilor Uniunii să participe 
ei înşişi în mod direct la exercitarea autorităţii supreme în Uniunea Europeană, deschizându-le 
posibilitatea de a solicita Comisiei, precum Consiliul sau Parlamentul European, să prezinte o 
propunere legislativă.

În consecinţă, şi premisele pe care se bazează cele două instituţii juridice se deosebesc. Astfel, 
dreptul de a adresa petiţii se limitează la împrejurări în care petentul sau petenta sunt direct 
afectaţi, în timp ce pentru participantele şi participanţii la o iniţiativă europeană, o asemenea 
limitare nu este nici prevăzută şi nici nu ar fi utilă. Contrar dreptului de petiţionare, la fel cu 
fiecare componentă a autorităţii europene, iniţiativa cetăţenească este angajată în 
reprezentarea interesului pentru binele general şi în respectarea legislaţiei europene. Exact 
acest ultim element nu reprezintă premisa pentru o petiţie.

Este adevărat că la formularea cerinţelor şi procedurilor aplicabile pentru iniţiativa 
cetăţenească europeană, se poate ţine seama de asemănările cu procedura de adresare a unei 
petiţii Parlamentului European. În niciun caz însă nu este permisă anularea diferenţei dintre 
cele două proceduri, ce ţine de însăşi natura lor.
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