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ABSTRACT:  Conform  Constituției  României  republicată,  „suveranitatea  națională  
aparține poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative ..., precum și  
prin referendum”. Aspectul corespunde cu realitatea oricărui sistem democratic modern,  
fiind de fapt o formă a democrației indirecte. În acest context, dreptul cetățeanului de a  
iniția și elabora propuneri legislative poate fi considerat un alt mijloc de implicare și  
acces direct al cetățeanului obișnuit la exercițiul puterii de stat. Exercitarea acestui drept  
fundamental  este  supusă  unui  control  de  constituționalitate  efectuat  de  către  Curtea  
Constituțională, procedură de control de control care face obiectul prezentei lucrări.
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INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ A CETĂȚENILOR – DREPT 
FUNDAMENTAL

Iniţiativa legislativă poate fi definită ca fiind dreptul de a sesiza Parlamentul cu  
examinarea  unui  proiect  de  lege  sau  a  unui  propuneri  legislative,  drept  căruia  îi  
corespunde  obligaţia  corelativă  a  autorităţii  legiuitoare  de  a  se  pronunţa  asupra  
proiectului de lege sau a propunerii legislative2.

Conform art. 74 alin. 1 din Constituţia României republicată, iniţiativa legislativă 
aparţine: Guvernului României, deputaţilor şi senatorilor (individual sau colectiv), precum 
și cetăţenilor români cu drept de vot (minim 100.000).

Exercitarea dreptului de inițiativă legislativă de către cetățeni reprezintă astfel un 
drept fundamental,  o modalitate de participare a acestora la exercitarea puterii  de stat.  
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Totodată,  reprezintă  o  modalitate  de  exercitare  a  suveranității  naționale3,  alături  de 
referendum4, în cadrul democreției indirecte.

Constituţia României  republicată stabileşte două  restricţii privind  exercitarea 
dreptului de iniţiativă legislativă de către cetățeni. Prima restricție se referă la procedura 
de  exercitare, fiind  necesară  adeziunea  a  unui  grup format  din  cel  puţin  100.000  de 
cetăţeni români cu drept de vot care trebuie să provină din cel puţin un 1/4 din judeţele  
ţării, iar fiecare judeţ trebuie să furnizeze cel puţin 5.000 de semnături (art. 74 alin. 1 din 
Constituția României). Cea de-a doua restricţie se referă la obiectul iniţiative legislative: 
art. 74 alin. 2 stabileşte că nu pot face obiectul iniţiativei legislative populare:  problemele 
fiscale, problemele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

Exercitarea dreptului  de  iniţiativă  legislativă  de  către  cetăţeni  se  face  cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 189/19995.

Conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, iniţiativa legislativă a cetăţenilor 
se  exercită  printr-o  propunere  legislativă  întocmită  în  temeiul  art. 74  din  Constituţie, 
republicată,  în  domeniul  legilor  organice  sau  ordinare,  iar  în  temeiul  art. 150  din 
Constituţie, republicată, în domeniul legilor constituţionale. Concret, exercitarea dreptului 
de iniţiativă legislativă al cetăţenilor se asigură de către un  comitet de iniţiativă, format 
din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. Din acest comitet  nu pot face parte persoanele 
alese în funcţii prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de 
către primul-ministru sau persoanele care, potrivit legii, nu pot face parte dintr-un partid 
politic6. Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după 
semnarea de către aceştia a listelor de susţinători, a cărui conţinut este stabilit expres prin 
Legea  nr.  189/1999. Componenţa  comitetului  de  iniţiativă,  împreună  cu  propunerea 
legislativă care face obiectul iniţiativei trebuie aduse la cunoştinţa publică, prin publicare 
în Monitorul Oficial al României, publicarea fiind scutită de plata oricărei taxe. 

Propunerea legislativă,  redactată  conform  normelor  de  tehnică  legislativă 
aplicabile oricui proiect de act normat, se transmite Camerei parlamentare competente să 
fie  sesizată prima (camera de reflecție), înregistrarea – la Biroul permanent  - fiind de 
competenţa comitetului de iniţiativă şi trebuie făcută în termen de cel mult 6 luni de la  
data  publicării  acesteia.  Propunerea  se  depune  însoţită  de  expunerea de  motive a 
iniţiatorilor. O dată depus proiectul legislativ la Camera de reflecţie, acesta îl va trimite 
spre  informare  şi  celeilalte  Camere  (fără  însă  ca  această  să  declanşeze  procedura  de 
dezbatere în cea de-a doua Cameră, deoarece procesul legislativ trebuie să se desfăşoare 
separat şi succesiv în ambele camere parlamentare). Înregistrarea unui proiect legislativ 
are ca efect  declanşarea procedurilor de solicitare a avizelor necesare şi a punctelor de 
vedere cerute de lege.
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CONTROLUL  DE  CONSTITUȚIONALITATE.  AUTORITATEA 
COMPETENTĂ. PROCEDURA ŞI SOLUŢIILE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Art.  146  lit.  j  din  Constituţia  României  revizuită  stabileşte  atribuţia  Curţii 
Constituţionale de a verifica îndeplinirea condiţiilor necesare pentru exercitarea iniţiativei 
legislative  de  către  cetăţeni.  Legea  nr.  47/1992  republicată  detaliază  modalitatea  de 
exercitare a acestei atribuţii, la care se adaugă şi prevederile Legii nr. 189 din 9 decembrie 
1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni7.

Un  aspect  deosebit  privind  exercitarea  acestei  atribuţii  de  către  Curtea 
Constituţională se referă la  sesizarea Curţii. Deşi Constituţia prevede expres că instanţa 
constituţională se sesizează din oficiu numai cu privire la controlul de constituţionalitate a 
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei (art. 146 lit. a ultima teză din Constituţie), Legea 
nr. 47/1992 republicată stabileşte că, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru 
exercitarea  iniţiativei  legislative  populare,  Curtea  se  sesizează  din  oficiu  sau  de  către 
preşedintele Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor 
(art. 48 din Legea nr. 47/1992 republicată – prevedere reiterată şi de Legea nr. 189/1999)8. 
Ţinând cont de faptul că nu sunt prevăzuţi prin legea fundamentală titularii dreptului de a 
sesiza Curtea, precum şi de prevederile art. 146 lit. l din Constituţia României revizuită  
(„ ... îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii”), coroborate cu 
art. 3 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 republicată („În exercitarea atribuţiilor care îi revin,  
Curtea Constituţională este singura în drept să hotărască asupra competenţei sale”) şi 
art. 10 alin. 1 („Curtea Constituţională poate fi sesizată în cazurile expres prevăzute de  
art.  146 din Constituţie,  republicată,  sau de  legea sa organică”),  se  poate  susţine  că 
prevederea din Legea nr. 47/1992 republicată referitoare la sesizarea şi din oficiu a Curţii 
este conformă cu legea fundamentală, Curtea Constituţională putând să se pronunţe şi din 
oficiu.

Procedural,  a  dată  sesizată  Curtea  Constituţională,  preşedintele  acesteia 
desemnează judecătorul-raportor şi stabileşte termenul pentru întrunirea judecătorilor, în 
vederea verificării iniţiativei (art. 49 din Legea nr. 47/1992 republicată). 

Curtea  Constituţională  trebuie  să  verifice  dacă  iniţiativa  legislativă   a 
cetăţenilor  este  realizată cu îndeplinirea condiţiilor impuse (unele de către Constituţie,  
altele prin Legea nr. 189/1999), respectiv sunt avute în vedere: a) caracterul constituţional 
al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor; b) îndeplinirea condiţiilor 
referitoare la publicarea acestei  propuneri şi dacă listele de susţinători  sunt atestate de 
către  primarii  unităţilor  administrativ-teritoriale  ori  de  către  împuterniciţii  acestora;  c) 
întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art.  
74 alin. 1 sau, după caz, la art. 150 alin. 1 din Constituţie, republicată, precum şi asupra  
respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în Municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi  
articole. 

În schimb, prevederile art. 7 alin. 3 din  Legea nr. 189/1999, conform cărora 
Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii  
legislative  şi  în  termen de  60  de  zile  de  la  sesizare  asupra  propunerii  de  revizuire  a 
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Constituţiei sunt contrare Legii nr. 47/1992 republicată (care stabileşte un termen de 10 
zile  în  care  Curtea  Constituţională  se  pronunţă  asupra  propunerii  de  revizuire  a 
Constituţiei (art. 19), cât şi a Regulamentului Curţii prin care sunt stabilite termenele, dacă 
legea sau regulamentul Curţii nu fac trimitere expresă la termene stabilite prin alte legi, 
ceea ce nu este cazul).

Controlul de constituționalitate constând în verificarea îndeplinirii  condițiilor 
pentru exercitatea inițiativei legislative de către cetățeni este un control anterior.

Rezultatul  verificărilor  întreprinse  de  către  Curtea  Constituţională  se  înscrie 
într-o  hotărâre,  adoptată  de  Plenul  Curţii  cu  votul  majorităţii  judecătorilor  şi  care  se 
comunică  preşedintelui  Camerei  parlamentare  care  a  sesizat  Curtea  şi  se  publică  în 
Monitorul  Oficial  al  României.  Soluțiile  Curții  nu  pot  fi  decât  două:  fie  constată  că 
exercitarea dreptului de inițiativă legislativă s-a făcut cu respectarea condițiilor stabilite, 
fie că nu9. Considerăm că în situația în care Curtea Constituținală constată că exercitarea  
dreptului de inițiativă legislativă s-a făcut cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute, o 
dată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și comunicarea acesteia Parlamentului, se 
naște  obligația  acestuia  de  a  demara  procedura  parlamentară  legislativă  cu  privire  la 
propunerea cetăţenilor. În situația în care, Curtea Constituțională constată că exercitarea 
dreptului  s-a  făcut  cu  nerespectarea  tuturor  condițiilor  prevăzute,  Parlamentul  nu  are 
obligația de a demara procedura legislativă.

 SINTEZĂ A PRACTICII CURŢII CONSTITUŢIONALE

Curtea Constituţională a fost sesizată de șase ori, până în prezent, să verifice  
îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni.

În trei cazuri, a stabilit că nu poate realizarea verificarea deoarece, „în lipsa 
unei legi pentru reglementarea exercitării de către cetăţeni a iniţiativei legislative, nu se  
poate verifica autenticitatea semnăturilor din listele de susţinători, dacă semnatarii au  
calitatea de cetăţeni cu drept de vot şi nici dacă aceştia au domiciliul în judeţele pe listele  
cărora au semnat”10. 

Considerăm  că,  în  aceste  situaţii,  instanţa  constituţională  ar  fi  trebuit  să 
procedeze  la  efectuarea  controlului  de  constituţionalitate  al  iniţiativelor  legislative 
populare,  neputând să refuze acest  lucru chiar în lipsa unei legi exprese,  autenticitatea 
semnăturilor din listele de susţinători, calitatea de cetăţeni cu drept de vot sau dispersia 
teritorială putând fi verificate prin alte mijloace legale. Se poate pune întrebarea dacă nu 
cumva,  prin aceste  hotărâri  Curtea  Constituţională nu a  golit  de conţinut  o  prevedere 
constituţională, cea privind un drept fundamental al cetăţenilor. Atâta timp cât o asemenea 
atribuție este stabilită expres în competența instanței constituționale, nu poate fi invocat 
nici  un  motiv  pentru  a  refuza  exercitarea  unei  atribuții  (neavând  relevanță  ăn  acest  
moment posibila soluție). 

Prin  cea  de-a  patra  hotărâre,  a  constatat  că  „propunerea  legislativă  care  
formează obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor ... îndeplineşte condiţiile prevăzute  

9 Ioan  Vida,  Curtea Constituțională a Românei. Justiția politicului sau politica justiției?, Editura Monitorul 
oficial, 2011, p. 131.
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Hotărârea Curţii  Constituţionale  nr.  1  din 16 aprilie  1997 cu privire la  iniţiativa  legislativă cetăţenească  de  
modificare a art. 9 alin. 1 din Legea învăţământului nr. 84/1995, publicată în M.Of. nr. 82 din 6 mai 1997.



de Constituţia republicată, precum şi pe cele ale Legii nr.  189/1999 privind exercitarea  
iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată”11. 

În următoarele două ocazii în care Curtea Constituțională a fost sesizată pentru 
a-și  exercita  această  atribuție,  a  constatat  că  nu  este  îndeplinită  condiția  dispersiei 
teritoriale prevăzută de Constituție pentru exercitarea legală a acestui drept.

CONCLUZII

Analiza aspectele teroretice și practice referitoare la exercitarea controlului de 
constituționalitate  asupra  inițiativelor  legislative  ale  cetățenilor,  ne  oferă  ocazia  de  a 
considera  că  o  asemenea  atribuție  alocată  Curții  constituținale  pare  inoportună,  chiar 
excesivă, din mai multe motive.

O asemenea procedură de verificare nu este prevăzută în nici una din celelalte 
situații de exercitare a dreptului de inițiativă legislativă.

Toate  verificările  efectuate  de  către  Curtea  Constituționlă  –  cu  privire  la 
conținutul  propunerii,  a  respectării  procedurii  (număr  de  susținători,  valabilitatea  și 
corectitudinea informațiilor – nume și prenume, calitatea de cetățean, domiciliu, au sau nu 
drept de vot etc.) sunt aspecte care pot fi verificate și prin filtrele procedurii legislative în 
cadrul Parlamentului, mai ales ca snt aspecte ce țin de confrmitatea extrinsecă.

Conformitatea  intrisencă  a  unei  propuneri  legislative  a  cetățenilor  poate  face 
obiectul  controlului  de  constituționalitate  anterior  exercitat  asupra  legii  înainte  de 
promulgarea acesteia.

O eventuală inițiativă legislativă populară de revizuire a Constituției  - care prin 
obiectul ei ar reclama o procedură specială – poate intra sub incidența art. 146 lit. a ultima 
teză din Constituția României republicate.

Și nu în ultimul rând, numărul foarte mic de sesizări, denotă inoportunitatea unei 
asemenea atribuții.
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