
PASI INITIATIVA LEGISLATIVA 

 

- 1. Declaratie de constituire a COMITETULUI DE INITIATIVA – data in fata notarului 

- 2. Declaratie din partea membrilor comitetului de intitiativa ca nu sunt persoane alese 

prin vot universal, membrii ai Guvernului, persoane numite in functie de primul-ministru 

sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice 

- 3. Elaborarea initiativei legislative si semnarea Expunerii de motive de toti membrii 

comitetului 

- 4. Publicarea initiativei legislative in Monitorul Oficial. 

- 5. Depunerea propunerii legislative + expunerea de motive Consiliul legilsativ pentru 

avizare de un membru al comitetului de intitiativa imputernicit in acest scop 

- 6. Semnarea listelor de sustinatori. 

(listele de sustinatori se intocmesc cu respectarea organizarii administrative-teritoriale a 

tarii si cuprind:  

o Denumirea propunerii legislative care face obiectul initiativei 

o Identificarea MO – partea I – in care a fost publicata 

o Judetul si localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta sustinatorii 

o Numele, prenumele si domiciliul sustinatorilor 

o Mentionarea actului de identitate si a codului numeric personal 

o Semnaturile sustinatorilor 

- 7. Semnarea fiecarei pagini a formularelor de liste de sustinatori se semneaza de un 

membru al comitetului de intiativa sau o persoana imputernicita (persoana 

imputernicita trebuie sa faca parte din sustinatori) 

- 8. Elaborarea dosarelor de liste de sustinatori pe localitati (dosarele se pastreaza 

snuruite si semnate pentru atestarea continutului pe coperta a doua de persoanele 

imputernicite) 

- 9. Depunerea dosarelor la primarie in vederea atestarii lor 

- 10. Depunerea propunerii legislative + expunerea de motive + originalele listelor de 

sustinatori la Parlament (o cerere semnata de minim 5 membri ai comitetului de 

initiativa) 

- 11. Transmiterea listelor de sustinatori de catre Parlament la Curtea Constitutionala 

- 12. Verificarea initiativei de Curtea Constitutionala sub raportul caracterului 

constitutional si al indeplinirii criteriilor minime prevazute 

- 13. Comunicarea deciziei Curtii Constitutionale catre Parlament si publicarea ei in 

Monitorul Oficial, Partea I 

- 14. Inceperea procedurii parlamentare de legiferare 

 



Note: 

- Pe perioada desfasurarii initiativei legislative persoanele din Comitetul de initiativa 

beneficiaza de protectia si raspunderea prevazute de lege fiind asimilati functionarilor 

publici. 

- Inregistrarea propunerii legislative la Parlament se face in termen de 6 luni de la data 

publicarii acesteia in Monitorul Oficial, partea I 

 

Infractiuni: 

- Constrangerea unei persoane sau inducerea in eroare ori determinarea in orice alt mod 

ca impotriva vointei sale sa semneze listele de sustinatori 

- Folosirea fara drept a calitatii de membru al comitetului de initiativa sau de imputernicit 

al acestuia reprezinta infractiunea de uzurpare a calitatilor oficiale  


