
REFERAT DE APROBARE  

a proiectului Ordinului privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a 

propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a 

numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România 

 

Potrivit dispozițiilor art.3 alin.(1) din HG 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, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are calitatea de autoritate naţională 

competentă pentru verificarea declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă 

cetăţenească europeană şi pentru eliberarea certificatului de confirmare a numărului de 

declaraţii de susţinere valabile pentru România, atribuțiile respective fiind exercitate, conform 

alin.(2) al același articol, prin intermediul Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date. 

În acest context, potrivit art.3 alin.(3) din HG nr.596/2020, prin ordin al ministrului 

afacerilor interne se stabilește 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. 

În esentă, prezentul demers normativ are drept obiectiv alinierea legislației naționale la 

noile prevederi adoptate la nivelul Uniunii Europene, respectiv Regulamentul (UE) 2019/788 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească 

europeană şi Regulamentul 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 europeană1. 

În concret, prin prezentul demers normativ se propun, în principal, următoarele: 

- stabilirea procedurii de primire și verificare de către Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a declarațiilor de susţinere a propunerilor de 

iniţiativă cetăţenească europeană; 

- stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de 

declaraţii de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană valabile pentru 

România, sub semnătura directorului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date; 

- stabilirea procedurii privind asigurarea respectării măsurilor de securitate 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în declaraţiile de susţinere a 

propunerilor de iniţiativă cetăţenească; 

-  abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.234/2012. 

În aceste condiții a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne 

privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă 

cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de 

susţinere valabile pentru România. 

***** 

*** 
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1 acestea conținând o serie de prevederi distincte de pachetul legislativ anterior, respectiv Regulamentul (UE) 

nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească şi 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor 

specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.211/2011 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească. 


