Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de democrație participativă, care le permite
europenilor, începând cu anul 2011, să aibă un rol mai important în politicile UE care le influențează
viața.
În termeni generali, pentru a lansa o inițiativă, este nevoie de 7 cetățeni ai UE reuniți într-un Comitet
al organizatorilor, care locuiesc în cel puțin 7 state membre diferite. După strângerea a 1 milion de
semnături, Comisia Europeană decide cu privire la acțiunile ulterioare care urmează să fie întreprinse.
În calitate de cetățean al UE, puteți fie să vă alăturați unui grup pentru a lansa o inițiativă, fie să oferiți
sprijin celor existente prin semnarea declaraţiilor de susţinere. Inițiativele sunt posibile în orice
domeniu în care Comisia are competența de a propune acte legislative, cum ar fi protecția
consumatorilor, energia, agricultura sau transporturile etc.
Pentru informații complete și actualizate constant privind inițiativa cetățenească europeană, inclusiv
pentru lista inițiativelor cetățenești europene propuse în prezent pentru susținere, pot fi accesate
următoarele link-uri utile:
- Website: https://europa.eu/citizens-initiative/
- Forum: https://europa.eu/citizens-initiative-forum/
- Newsletter: https://europa.eu/citizens-initiative/newsletter/subscribe_ro
- Ambasadorii ICE pentru România: https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_ro
- Evoluția actelor normative: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/history_ro
În anul 2022 se împlinesc 10 ani de la momentul lansării instrumentului ICE, perioadă în care aproape
800 de persoane au inițiat inițiative cetățenești europene și peste 16 milioane și-au manifestat sprijinul
(https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_ro#Take-part-ECI-10-yearanniversary).
În ceea ce privește dispozițiile legale, există un cadru normativ european alcătuit din următoarele acte :
- Regulamentul (UE) nr.2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie
2019 privind inițiativa cetățenească europeană.
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019
de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr.2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
iniţiativa cetățenească europeană
În timpul pandemiei de Covid-19, Comisia Europeană a emis acte delegate pentru adaptarea
mecanismului de colectare și de verificare a declarațiilor de susținere, privind prelungirea perioadelor
de colectare a declarațiilor de susținere pentru anumite inițiative cetățenești europene.

Pentru transpunerea la nivel național a dispozițiilor europene, au fost adoptate acte normative specifice
Astfel, în prezent, pentru domeniul inițiativelor cetățenești europene, în țara noastră sunt aplicabile:
- Hotărârea Guvernului nr.596/2020 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea
Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie
2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare
(UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice
pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană;
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr.22/2021 privind procedura de verificare a
declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană şi de eliberare a
certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România.
Conform cadrului normativ național în vigoare, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are următoarele roluri:
I. Autoritate competentă responsabilă cu coordonarea procesului de verificare a declarațiilor de
susținere și cu eliberarea certificatului de confirmare a numărului de declarații de susținere valabile
colectate pentru România.
De la aplicarea instrumentului ICE, la nivelul Direcției au fost verificate declarațiile de susținere
pentru următoarele inițiative cetățenești europene:
1. Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă!;
2. Unul din noi;
3. Stop vivisection;
4. 30km/h – make streets liveable!;
5. Mama, tatăl şi copiii – Iniţiativa cetăţenească europeană pentru protejarea căsătoriei şi a
familiei;
6. Stop Glyphosate;
7. Minority SafePack – un milion de semnături pentru susținerea diversității în Europa;
8. Stop Extremism;
9. Să mâncăm ORIGINal! Să dezvăluim originea alimentelor pe care le consumăm!;
10. Sfârşitul Erei Cuştilor;
11. Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi păstrarea/sustenabilitatea culturilor regionale;
12. Salvați albinele și fermierii! Către o agricultură propice albinelor pentru un mediu sănătos”;
13. Opriți practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de
rechini.
II. Punct național de contact:
Pentru furnizarea de informații, potrivit competențelor, în legătură cu procedura de verificare a
declaraţiilor de susţinere a inițiativelor cetățenești europene și de eliberare a certificatului de
confirmare a numărului de declarații de susținere valabile pentru România, conform articolului 8 din
Hotărârea Guvernului nr.596/2020, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date îndeplinește calitatea de punct de contact. Cu privire la această atribuție, Direcția asigură
contactul cu entități similare din alte state membre ale Uniunii Europene, cu Comisia Europeană și cu

organizatorii inițiativelor cetățenești europene. Totodată, asigură reprezentarea României la grupurile
de lucru dedicate problematicii inițiativelor.
Personalul desemnat să gestioneze problematica iniţiativelor cetăţeneşti europene, la nivelul Direcţiei
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, poate fi contactat la adresa de e-mail
ice.depabd@mai.gov.ro sau la telefon 021.440.24.40 interior 25230 sau 25112.

