
 

Notă privind dispozițiile tranzitorii referitoare la noul Regulament privind 

Inițiativa cetățenească europeană, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020 

 

La 1 ianuarie 2020 intră în vigoare noile norme privind Inițiativa cetățenească europeană.  

Potrivit acestor norme, „Regulamentul (UE) nr. 211/2011 („vechile norme”) se abrogă 

de la 1 ianuarie 2020” (a se vedea articolul 26).  

Regulamentul (UE) 2019/788 („noile norme”) prevede, de asemenea, dispoziții 

tranzitorii: „articolele 5-9 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 continuă să se aplice 

după 1 ianuarie 2020 în ceea ce privește inițiativele cetățenești europene care sunt 

înregistrate înainte de 1 ianuarie 2020” (a se vedea articolul 27). 

 

Ce se va întâmpla cu inițiativele înregistrate înainte de sfârșitul anului 2019, pentru 

care perioada de colectare a declarațiilor de susținere este pe punctul de a începe 

sau a început deja? Organizatorii vor trebui să modifice formularele pentru 

colectarea declarațiilor de susținere și sistemele lor de colectare online?  

Orice inițiativă cetățenească înregistrată până la sfârșitul anului 2019 va trebui să 

respecte vechile norme privind colectarea declarațiilor de susținere și, în special, 

condițiile și cerințele privind datele referitoare la semnatari. Organizatorii vor trebui, de 

asemenea, să respecte vechile norme în ceea ce privește utilizarea sistemelor (separate) 

de colectare online. 

Aceasta înseamnă că organizatorii care încă nu au inițiat colectarea online a declarațiilor 

de susținere trebuie să înființeze propriul lor sistem de colectare online și să obțină 

certificarea acestuia de către autoritatea relevantă din statul membru în care este găzduit. 

În cazul inițiativelor pentru care perioada de colectare a început deja, nu va fi necesară 

nicio schimbare în ceea ce privește formularele (și cerințele în materie de date) pentru 

colectarea declarațiilor de susținere. De asemenea, nu va fi necesară nicio modificare a 

sistemelor lor de colectare online.  

 

 

Ce norme ar trebui să respecte organizatorii unei inițiative înregistrate înainte de 1 

ianuarie 2020, după ce au colectat numărul necesar de declarații de susținere? 

Normele privind validarea declarațiilor de susținere colectate pentru orice inițiativă 

înregistrată înainte de 1 ianuarie 2020 nu se vor modifica.  

Acest lucru este valabil și pentru normele privind depunerea inițiativei la Comisie. Nu va 

exista un termen limită pentru depunere, însă organizatorii trebuie să țină cont de 

perioadele specifice de păstrare a declarațiilor de susținere colectate (noile norme prevăd 

un termen de 3 luni, dar acestea se vor aplica numai inițiativelor înregistrate după 1 

ianuarie 2020). 

În schimb, odată ce inițiativa a fost depusă, pentru faza de examinare se vor aplica noile 

norme. Prin urmare, Comisia va avea un termen de 6 luni (în loc de 3 luni, în 

conformitate cu vechile norme) pentru a da un răspuns.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


În cât timp va trebui să răspundă Comisia organizatorilor unei inițiative reușite 

depuse la sfârșitul anului 2019? 3 luni sau 6 luni? 

În ceea ce privește inițiativele depuse la Comisie înainte de sfârșitul anului 2019, 

Comisia are la dispoziție 6 luni în loc de 3 pentru a le examina și pentru a adopta 

Comunicarea oficială.  

 

Comitetele cetățenești ale inițiativelor înregistrate înainte de 1 ianuarie 2020 vor 

trebui să-și modifice structura?  

De la 1 ianuarie 2020, comitetele cetățenești se vor numi grupuri de organizatori. Nu li se 

va cere să își modifice structura existentă, dar li se va permite să respecte noile norme și 

să adauge mai mulți membri, dacă doresc acest lucru.  

Ele nu vor putea însă să înființeze o entitate juridică. Această posibilitate va exista doar 

pentru inițiativele înregistrate după 1 ianuarie 2020.  


