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II. Aspectele procedurale

§ 4. Cu privire la procedura iniţiativei cetăţeneşti europene

Procedura iniţiativei cetăţeneşti europene este structurată în patru etape:
 înregistrarea iniţiativei civice,

 colectarea declaraţiilor de susţinere pentru iniţiativa civică

 remiterea iniţiativei civice, precum şi

 exprimarea poziţiei Comisiei cu privire la iniţiativa civică

Cu privire la prima etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene: „Înregistrare”
Prima etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene începe prin înregistrarea acesteia de către 
organizatori la Comisie şi se finalizează prin decizia formală a Comisiei cu privire la 
rezultatul înregistrării sale.

Din punct de vedere al organizaţiilor neguvernamentale se atrage atenţia asupra faptului că, 
pentru organizatorii unei iniţiative cetăţeneşti, prezintă o importanţă deosebită obţinerea, cât 
mai devreme pe parcursul procedurii, în special înainte de a începe colectarea declaraţiilor de 
susţinere, a certitudinii juridice cu privire la admisibilitatea iniţiativei cetăţeneşti în cauză. 
Această abordare trebuie să îndeplinească şi cerinţele democratice. 

Din acest motiv, se recomandă organizarea procedurii iniţiativei cetăţeneşti astfel încât, încă 
înainte de colectarea declaraţiilor de susţinere, admisibilitatea iniţiativei în cauză să fie 
examinată în mod obligatoriu. Acest demers ar putea fi realizat în cadrul unei înregistrări
formale a iniţiativei cetăţeneşti.

Având în vedere situaţia, numai Comisia poate fi competentă pentru recepţionarea 
înregistrării şi verificarea admisibilităţii iniţiativei. Ca rezultat al verificării efectuate, aceasta 
comunică organizatorilor o confirmare obligatorie cu privire la admisibilitatea iniţiativei 
cetăţeneşti. Reprezintă o problemă distinctă posibilitatea de verificare juridică a unei 
asemenea decizii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi de către 
Ombudsmanul European, precum şi a unui control politic al Comisiei exercitat de Parlamentul 
European.

Până în prezent s-a discutat transferarea sarcinii de verificare a admisibilităţii către o altă 
autoritate decât Comisia. Cu titlu de exemplu, a fost menţionat Ombudsmanul European, dar
şi Parlamentul European. Avantajul unei astfel de reglementări pare evident: astfel, ar putea fi 
evitată din start impresia că i se dă Comisiei posibilitatea de a decide în mod unilateral dacă o 
iniţiativă cetăţenească ce îi este adresată este admisibilă sau nu. 

Cu toate acestea, raportoarea recomandă evitarea unei astfel de abordări. Admisibilitatea unei 
iniţiative cetăţeneşti nu reprezintă o problemă de admisibilitate politică, ci o condiţie juridică, 
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verificabilă integral din punct de vedere juridic, pentru examinarea de conţinut a aspectelor 
prezentate. În calitate de destinatar al unei iniţiative cetăţeneşti, conform prevederilor 
tratatului, Comisia are obligaţia, anterior examinării de conţinut a solicitării formulate, să 
verifice admisibilitatea iniţiativei cetăţeneşti, fie  în cadrul înregistrării (conform propunerii 
actuale) fie după remiterea iniţiativei civice. În aceste condiţii, orice intervenţie a unei alte 
entităţi (suplimentare) pentru verificarea admisibilităţii reprezintă în ansamblu un nou 
obstacol pentru realizarea unei iniţiative cetăţeneşti, deoarece, în acest caz, nu doar Comisia, 
ci şi această structură suplimentară, ar trebui să se convingă de admisibilitatea iniţiativei 
civice. 

În orice caz, în opinia raportoarei, fiecare decizie distinctă cu privire la admisibilitatea unei 
iniţiative cetăţeneşti trebuie formulată ca decizie obligatorie, iar aceasta trebuie să se supună 
unei examinări judiciare1. 

Orientări pentru structura posibilă a procedurii: 

a) O iniţiativă cetăţenească europeană trebuie înregistrată la Comisie de către organizatori. La 
efectuarea înregistrării, fiecare organizator va menţiona numele, data naşterii, cetăţenia şi 
domiciliul, precum şi denumirea exactă a iniţiativei civice într-una dintre limbile oficiale ale 
Uniunii Europene. 

b) Comisia examinează admisibilitatea iniţiativei cetăţeneşti înregistrate. O iniţiativă este 
admisă dacă respectă următoarele patru condiţii:

 Conţine o solicitare adresată Comisiei Europene de a formula o propunere de adoptare a 
unui act al Uniunii Europene.

 Uniunea are competenţa de adoptare a unui astfel de act, ce i-a fost conferită prin
tratatele de bază ale Uniunii Europene. 

 Comisia Europeană are competenţa de adoptare a unui astfel de act, ce i-a fost conferită 
prin tratatele de bază ale Uniunii Europene. 

 Respectivul act nu pare să contravină legislaţiei existente din alte puncte de vedere.

În termen de două luni de la înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti, Comisia adoptă o decizie 
obligatorie cu privire la rezultatul înregistrării. Această decizie include o concluzie obligatorie 
cu privire la admisibilitatea iniţiativei cetăţeneşti. Este admisă respingerea înregistrării numai 
din considerente juridice. 

                                               
1 În măsura în care această decizie ar fi adoptată de altă structură decât Comisia, ar exista posibilitatea 
Comisiei de a ataca în instanţă această decizie prin intermediul unei acţiuni în anulare. În cazul în care nu va fi 
recunoscută admisibilitatea, această posibilitate va fi disponibilă şi organizatorilor. În ambele situaţii, acţiunea ar 
fi îndreptată împotriva structurii care a decis cu privire la admisibilitate. Din aceste considerente, o procedură 
conform căreia Ombudsmanul European sau Parlamentul European ar fi competent pentru această decizie, ar 
genera dezavantajul că aceste organe s-ar transforma în părţi formale atât la înregistrare, cât şi la examinarea 
judiciară, astfel încât nu ar mai putea îndeplini direct rolul de structură responsabilă pentru controlul juridic, 
respectiv de organ politic de control al acţiunilor Comisiei.
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c) Decizia este adresată atât individual, către organizator, cât şi opiniei publice. Aceasta este 
comunicată organizatorului şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, Consiliul 
şi statele membre sunt informate fără întârziere asupra deciziei.

d) Decizia este examinată de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi de 
către Ombudsmanul European conform normelor comunitare aplicabile. Aceeaşi prevedere se 
aplică în mod corespunzător în situaţia în care Comisia omite adoptarea unei asemenea 
decizii. 

e) Prin comunicarea deciziei, Comisia informează pe organizatori şi cu privire la procedurile 
curente sau planificate de adoptare de reglementări având ca obiect aspectele la care se referă 
iniţiativa cetăţenească în cauză, precum şi la iniţiativele cetăţeneşti înregistrate cu succes, care 
se referă integral sau parţial la aceleaşi aspecte.

f) Comisia administrează o listă a tuturor iniţiativelor cetăţeneşti înregistrate cu succes, care 
poate fi accesată pe site-ul său web. 

g) Organizatorii unei iniţiative cetăţeneşti pot revoca în orice moment acest demers. În 
asemenea situaţie, iniţiativa nu este considerată înregistrată şi este radiată din lista mai-sus-
menţionată a Comisiei.

Cu privire la a doua etapă a iniţiativei civice europene: „Colectarea”
Cea de-a doua etapă a iniţiativei civice europene include colectarea declaraţiilor individuale 
de susţinere pentru iniţiativa cetăţenească înregistrată cu succes, precum şi confirmarea 
oficială a rezultatului colectării din partea statelor membre. 
Organizaţiile neguvernamentale au arătat necesitatea impunerii unei limite de timp în acest 
scop. Ca element de referinţă pentru începutul termenului care trebuie respectat este avută în 
vedere data deciziei Comisiei cu privire la efectuarea cu succes a înregistrării. 

În opinia raportoarei, procedura ar trebui organizată astfel încât să permită o varietate cât mai 
mare a modalităţii de colectare a declaraţiilor de susţinere. Spectrul trebuie să includă în toate 
cazurile atât posibilitatea colectării declaraţiilor de susţinere de către organizatori „pe stradă”, 
cât şi posibilitatea de transmitere prin internet a dovezilor de susţinere, în măsura în care sunt 
întrunite cerinţele tehnice.

Problema principală a acestei etape procedurale este reprezentată de verificarea autenticităţii 
declaraţiilor de susţinere. Acest proces nu poate fi efectuat în niciun caz la nivel central de 
către Comisie. Această sarcină trebuie realizată de către statele membre. Acestea trebuie să 
asigure că după expirarea termenului de colectare a documentelor de susţinere, organizatorii
iniţiativei civice primesc o confirmare obligatorie cu privire la numărul susţinătorilor, cu o 
clasificare în funcţie de cetăţenia acestora.

Din acest motiv, nu pare necesară şi nici justificată din punct de vedere al principiului 
subsidiarităţii implementarea unei proceduri unitare europene pentru colectarea declaraţiilor
de susţinere. Regulamentul cu privire la iniţiativa cetăţenească ar trebui să se limiteze la 
obligarea statelor membre la adoptarea unui sistem eficient în cadrul reglementărilor 
naţionale, conţinând doar cerinţe centrale care trebuie respectate în aceeaşi măsură de către 
toate statele membre. Din această categorie va face parte în special obligaţia statelor membre 
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de a desemna structurile responsabile pentru verificarea documentelor de susţinere. 

Orientări pentru structura posibilă a procedurii:

a) O iniţiativă cetăţenească necesită susţinerea confirmată în mod corespunzător a minim un 
milion de cetăţeni ai Uniunii, care să reprezinte un număr semnificativ de state membre.

b) Statele membre adoptă în legislaţia internă o procedură eficientă pentru colectarea
declaraţiilor individuale de susţinere pentru o iniţiativă cetăţenească europeană şi pentru 
confirmarea oficială a rezultatului acestei colectări.

c) O declaraţie de susţinere este corespunzătoare în cazul în care a fost acordată cu respectarea 
termenului pentru colectarea declaraţiilor de susţinere, ţinând cont de normele juridice 
aplicabile ale statelor membre şi ale Uniunii. Termenul pentru colectarea declaraţiilor de 
susţinere este de un an. Acest termen începe să curgă din prima zi a celei de-a treia luni 
ulterioare lunii în care este adoptată decizia cu privire la înregistrarea iniţiativei civice.

d) Susţinerea trebuie confirmată individual, de regulă prin intermediul semnăturii personale 
(în scris sau, eventual, în format electronic). Declaraţie trebuie să menţioneze cel puţin 
numele, data naşterii, domiciliul şi cetăţenia susţinătorului. În cazul în care persoana 
respectivă are mai multe cetăţenii, va menţiona numai una dintre ele, la alegere.
Pentru datele cu caracter personal se aplică protecţia datelor, aspect de care trebuie să ţină 
cont organizatorii iniţiativei cetăţeneşti. 

e) Declaraţia de susţinere a unei iniţiative cetăţeneşti poate fi exprimată o singură dată. 
Fiecare declaraţie de susţinere conţine o declaraţie distinctă sub jurământ din partea 
susţinătorului, prin care acesta afirmă că nu a acordat în prealabil susţinerea sa pentru aceeaşi 
iniţiativă cetăţenească.

f) Orice declaraţie de susţinere poate fi revocată până la expirarea termenului de colectare a
declaraţiilor de susţinere. Susţinerea declarată iniţial se consideră că nu a fost acordată. 
Fiecare susţinător va fi informat de către organizator asupra acestui aspect. Fiecare declaraţie
de susţinere trebuie să includă o declaraţie distinctă a susţinătorului prin care acesta confirmă 
că a fost informat în acest sens.

h) Fiecare susţinător va primi din partea organizatorului o copie a declaraţiei sale de susţinere, 
inclusiv copia declaraţiei sale sub jurământ, precum şi declaraţia de luare la cunoştinţă a 
posibilităţii de revocare.

i) După autentificarea declaraţiilor de susţinere, în termen de două luni, statele membre emit 
organizatorilor iniţiativei civice o confirmare oficială cu privire la numărul de susţineri 
certificate în mod corespunzător, cu structurarea în funcţie de numărul de susţinători de o
anumită cetăţenie. Prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, garantează că fiecare document 
de susţinere este confirmat o singură dată de către unul dintre statele membre, cu prevenirea 
eficientă a confirmărilor multiple de către diferite state membre sau autorităţi ale aceluiaşi stat 
membru.
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Cu privire la a treia etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene: „Remiterea”
Cea de-a treia etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene începe cu remiterea iniţiativei cetăţeneşti 
de către organizatori, adresată Comisiei, şi se încheie cu decizia formală a Comisiei cu privire 
la rezultatul formulării iniţiativei cetăţeneşti. Analog procedurii de înregistrare a iniţiativei 
cetăţeneşti, şi în acest caz, Comisia ar trebui să fie obligată să pronunţe o decizie, cu 
posibilitatea examinării conţinutului deciziei de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor 
Europene sau de către Ombudsmanul European.

Orientări pentru structura posibilă a procedurii:

a) O iniţiativă cetăţenească europeană trebuie remisă Comisiei de către organizatori. Cu 
ocazia remiterii se anexează confirmările statelor membre cu privire la numărul declaraţiilor
de susţinere adecvate. 

b) Comisia examinează dacă sunt respectate condiţiile minime cu privire la susţinerea 
iniţiativei cetăţeneşti. În termen de două luni de la remiterea iniţiativei cetăţeneşti, Comisia
adoptă o decizie obligatorie cu privire la remiterea în cauză. Această decizie include o 
concluzie obligatorie cu privire la respectarea condiţiilor minime ale documentelor de 
susţinere. Este admisă respingerea formulării numai din considerente juridice. 

c) Decizia este adresată atât individual, către organizator, cât şi opiniei publice. Aceasta este 
comunicată organizatorului şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, Consiliul 
şi statele membre sunt informate fără întârziere asupra deciziei.

d) Decizia este examinată de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi de 
către Ombudsmanul European conform normelor comunitare aplicabile. Aceeaşi prevedere se 
aplică în mod corespunzător în situaţia în care Comisia omite adoptarea unei asemenea 
decizii.

e) Comisia administrează o listă a tuturor iniţiativelor cetăţeneşti remise cu succes, care poate 
fi accesată pe site-ul său web.

Cu privire la cea de-a patra etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene: „Exprimarea poziţiei”
Cea de-a patra etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene include perioada examinării conţinutului 
acesteia de către Comisie. Etapa se încheie cu exprimarea poziţiei Comisiei cu privire la 
solicitarea din iniţiativa cetăţenească, de formulare a unei propuneri legislative. 

Cea de-a patra etapă reprezintă momentul cel mai sensibil din punct de vedere politic din 
întreaga procedură. În această etapă se decide în cele din urmă dacă cetăţenii consideră efectiv 
iniţiativa cetăţenească europeană drept un instrument de participare directă la procesul 
legislativ european, fiind motivaţi astfel să se implice în continuare în stimularea procesului 
de unificare europeană. Structura procedurii trebuie să respecte această cerinţă.

Desigur că, în urma unei iniţiative cetăţeneşti, Comisia nu este obligată per se să formuleze în 
mod efectiv o propunere legislativă sau o propunere cu un anumit conţinut. O astfel de 
consecinţă juridică nu rezultă din prevederile Tratatului de la Lisabona şi nu s-ar afla în 
concordanţă cu demersul Convenţiei Europene de poziţionare egală a iniţiativei cetăţeneşti cu 
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dreptul de a formula solicitări al Parlamentului European şi al Consiliului. În nicio situaţie 
însă nu este permisă aplicarea unui regim de importanţă mai redusă pentru o solicitare 
formulată prin iniţiativă cetăţenească în comparaţie cu o solicitare exprimată de unul dintre 
cele două organe legislative. Din contră: pentru a elimina orice dubii în sensul unei tratări „cu 
seriozitate redusă” a unei iniţiative cetăţeneşti, în această etapă este necesar un nivel deosebit 
de transparenţă şi publicitate.

Din acest motiv, în această etapă trebuie să se stabilească un dialog direct între organizatorii 
iniţiativei cetăţeneşti şi colegiul membrilor Comisiei, pe parcursul căruia organizatorii au 
dreptul să prezinte detaliat aspectele iniţiativei cetăţeneşti.

Orientări pentru structura posibilă a procedurii:

a) O iniţiativă cetăţenească remisă cu succes obligă Comisia să examineze, într-un termen 
rezonabil, conţinutul iniţiativei, cu exprimarea unei poziţii publice în acest sens.

b) În acest context, colegiul membrilor Comisiei audiază organizatorii iniţiativei cetăţeneşti şi 
le oferă posibilitatea de a prezenta detaliat aspectele acesteia. 

c) Comisia, întrunită sub formă de colegiu, decide cu titlu obligatoriu asupra poziţiei sale cu 
privire la solicitarea iniţiativei cetăţeneşti. În situaţia în care nu intenţionează să prezinte o 
propunere, îşi justifică această opţiune.

c) Decizia este adresată atât individual, către organizatori, cât şi opiniei publice. Decizia este 
comunicată organizatorului şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, Consiliul 
şi statele membre sunt informate fără întârziere asupra deciziei.

d) În cazul în care Comisia omite adoptarea unei decizii, se aplică dreptul de examinare 
judiciară al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi al Ombudsmanului 
European, conform normelor comunitare aplicabile.


	747883ro.doc

