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I. Introducere
Acest document de lucru conține o prezentare generală a Legii fundamentale a Ungariei, 
adoptată la 18 aprilie 2011 și intrată în vigoare la 1 ianuarie 2012. Mai multe dispoziții ale 
acesteia sunt analizate în contextul valorilor fundamentale împărtășite de statele membre ale 
UE și de Consiliul Europei, precum și în contextul principiilor juridice consacrate prin 
tratatele UE, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), Convenția 
europeană a drepturilor omului (ECHR) și jurisprudența pertinentă a Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Se ține seama 
de avizul privind noua constituție a Ungariei adoptat de Comisia de la Veneția la 17-18 iunie 
20111 și de poziția guvernului Ungariei referitoare la acesta, transmisă la data de 6 iulie 
20112.

II. Valorile comune europene
Valorile comune europene pot fi definite ca o înțelegere împărtășită a democrației, a 
principiilor juridice fundamentale, cum ar fi statul de drept, și a drepturilor fundamentale pe 
care se întemeiază procesul de integrare europeană.  Acordurile internaționale, tratatele UE, 
precum și jurisprudența CEDO și a CJUE constituie elementele de bază ale acestei înțelegeri 
împărtășite. 
Cu toate că primele tratate nu au menționat explicit drepturile fundamentale, CJUE a 
confirmat devreme, prin jurisprudența sa, existența unui corp de principii și valori generale 
care constituie o parte integrantă a ordinii juridice comune. La începutul anilor '70, CJUE a 
susținut că drepturile fundamentale constituie o parte integrantă a principiilor generale ale 
legislației, iar Curtea asigură respectarea acestora. Existența acestora a fost justificată pe baza 
tradițiilor constituționale comune ale statelor membre (Internationale Handelsgesellschaft3) și 
a tratatelor internaționale la care toate statele membre au colaborat sau sunt semnatare 
(Nold4), inclusiv ECHR. Prin urmare, principiile generale ale UE nu reprezintă doar 
angajamente politice, ci parametri juridici pentru evaluarea ordinii juridice a UE și a ordinilor 
juridice naționale.
În cursul anilor '70 și '80, trimiterile la principiile fundamentale ale democrației, statului de 
drept și respectării drepturilor omului nu au fost invocate doar în jurisprudență, ci și în cadrul 
instituțiilor. În Declarația de la Copenhaga referitoare la democrație, Consiliul European a 
declarat că respectarea drepturilor omului și a democrației sunt „elemente esențiale ale calității de 
membru al Comunităților Europene”5. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, 
principiile juridice comune ale „libertății, democrației și respectării drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept” au fost consacrate în tratate6. Adoptarea 
Cartei în 2000 a contribuit de asemenea la vizibilitatea valorilor comune europene. Prin 
Tratatul de la Lisabona, Carta a dobândit aceeași valoare juridică precum tratatele [articolul 6 
alineatul (1) din TUE].

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în articolul 2 din TUE, prin care se 
consacră criteriile de la Copenhaga, se stipulează că „Uniunea se întemeiază pe valorile 

                                               
1 Avizul nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Cauza 11/70 [1970], Rec. 1161.
4 Cauza 4/73 [1974], Rec. 491.
5 Declarația Consiliului European referitoare la democrație, Copenhaga, 8 aprilie 1978, Buletinul CE nr. 3, 1978.
6 Pe atunci, articolul F din Tratatul privind Uniunea Europeană.
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respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților”. În plus, se adaugă că „aceste valori sunt comune statelor membre”. Prin 
articolul 6 alineatul (3) din TUE se consolidează jurisprudența menționată anterior, 
stipulându-se că „drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum 
rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale 
dreptului Uniunii”. 

Respectarea acestui set de valori fundamentale care constituie standarde juridice se aplică atât 
situațiilor transfrontaliere, cât și celor cu caracter pur intern, cu alte cuvinte se aplică oricărui 
caz de exercitare a autorității publice în spațiul juridic al UE.1 Protecția drepturilor 
fundamentale elementare se aplică independent de limitarea de la articolul 51 alineatul (1) din 
Carta UE în ceea ce privește situațiile în care se aplică legislația Uniunii, întrucât nu există 
implicații pentru articolul 2 din TUE ca urmare a limitării de la articolul 51 alineatul (1) din 
Cartă.2  Un astfel de raționament este confirmat de CJUE, care face referire la „beneficiul 
efectiv al esenței drepturilor corespunzătoare statutului de cetățean al Uniunii” chiar și într-o 
situație cu caracter pur intern.3 Acest lucru confirmă și așa-numita noțiune „civis europaeus 
sum”, afirmată în urmă cu două decenii de avocatul general Jacobs în cauza Konstantinidis.4

Aceste valori comune merg mână în mână cu angajamentul UE față de diversitate, exprimat 
prin obligația Uniunii de a respecta „egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum 
și identitatea lor națională”, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din TUE.  În 
cadrul tratatelor, respectarea „identităților naționale” și a „diferitelor sisteme de drept și 
tradiții juridice ale statelor membre”5 sunt asociate intrinsec cu principiile „cooperării 
loiale”6, al „recunoașterii reciproce”7 și, deci, al încrederii reciproce. Aceasta înseamnă că 
trebuie găsit un echilibru adecvat între respectarea identităților naționale și implicațiile 
aferente calității de stat membru al UE, inclusiv în ceea ce privește respectarea valorilor 
fundamentale comune consacrate prin tratate, Cartă, ECHR și în jurisprudența relevantă a 
CJUE și a CEDO. Înțelegerea acestui aspect constituie o condiție indispensabilă pentru 
asigurarea unei recunoașteri reciproce și cooperări transfrontaliere efective între autoritățile 
naționale, pe baza încrederii reciproce în privința respectării aceluiași set de valori 
fundamentale, astfel creându-se un spațiu european de justiție veritabil și funcțional. Existența 
și importanța supremă a valorilor comune europene este confirmată în plus de procedura 
specială care prevede monitorizarea politică a respectării acestor valori fundamentale, în 
conformitate cu articolul 7 din TUE. 

În consecință, la elaborarea constituției lor naționale, statele membre trebuie să țină seama în 
mod obligatoriu de o serie de standarde situate pe mai multe niveluri: (1) standardele 
internaționale ce rezultă din calitatea de membru al comunității internaționale (dispozițiile 
Cartei ONU); (2) standardele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului Europei 

                                               
1 A se vedea și A. von Bogdandy și alții, „Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States”, Common Market Law Review 49, 2012, pp. 489-519.
2 Unde CJUE interpretează aplicarea legislației UE într-un sens larg – a se vedea, de exemplu, cauza C-260/89, 
ERT.
3 A se vedea în acest sens cauza C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Cauza C-168/91.
5 A se vedea articolul 67 din TFUE.
6 Articolul 4 alineatul (3) din TUE.
7 Articolele 81 și 82 din TFUE.
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(respectarea cerințelor ECHR, în special în ceea ce privește interzicerea pedepsei capitale în 
conformitate cu Protocoalele 6 și 13 la ECHR); (3) standardele ce decurg din calitatea de stat 
membru al UE care respectă Carta UE la aplicarea legislației UE și care respectă per 
ansamblu setul de valori fundamentale menționate la articolul 2 din TUE la exercitarea 
autorității juridice, indiferent dacă există o situație transfrontalieră sau se aplică legislația UE.

III. Nivelul de reglementare a principiilor fundamentale și structuri instituționale
La 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouă constituție reprezentând Legea fundamentală a 
Ungariei. Proiectul Legii fundamentale a Ungariei a fost elaborat de reprezentanți aleși din 
cadrul FIDESZ/KDNP și a fost prezentat Parlamentului Ungariei la 14 martie 2011. 
Parlamentul a adoptat proiectul o lună mai târziu, la 18 aprilie 2011. Astfel cum a subliniat 
Comisia de la Veneția1, deliberările pe marginea noii constituții, redactarea și adoptarea 
acesteia au fost afectate de limitele de timp foarte scurte și de posibilitățile restrânse pentru un 
adevărat dialog între toate forțele politice și societatea civilă. Având în vedere faptul că o 
constituție stabilește o ordine juridică și instituțională a societății care este general acceptată, 
procesul de elaborare și adoptare a Legii fundamentale a Ungariei a dat naștere unor 
preocupări privind lipsa de transparență, de deschidere și de incluziune.2

Mai mult, noua constituție stabilește un cadru general pentru unele sectoare-cheie folosind un 
limbaj vag și lăsând o mare parte a întrebărilor esențiale în seama legilor cardinale. În acest 
sens, Constituția Ungariei conține peste 50 de trimiteri la legi cardinale care reglementează 
aspecte societale și structuri instituționale importante, cum ar fi sistemul judiciar [articolul 25 
alineatul (7)], politica familială (articolul L), drepturile naționalităților [articolul XXIX 
alineatul (3)], denumirea ministerelor și a altor organisme ale administrației publice [articolul 
7 alineatul (4)] etc. Adoptarea și modificarea legilor cardinale presupune un sprijin din partea 
unei majorități calificate de două treimi dintre membrii parlamentului. 

Utilizarea legilor cardinale pentru reglementarea principiilor fundamentale ridică probleme 
juridice din două mari motive. În primul rând, în lipsa unei formulări clare în constituție, 
aceste legi trebuie să fie redactate extrem de atent pentru a menține garanțiile fundamentale 
(de exemplu independența sistemului judiciar). În al doilea rând, utilizarea pe scară largă a 
legilor cardinale ar putea limita impactul pe care un nou legiuitor îl poate avea în urma unor 
alegeri3. În această privință, articolul 3 din Protocolul 1 la ECHR clarifică faptul că alegerile 
ar trebui să garanteze „exprimarea opiniei poporului în alegerea noii legislaturi”. Rezultă de 
aici că parlamentele trebuie să fie în măsură să răspundă într-o manieră flexibilă la noi 
provocări societale. Prin urmare, Comisia de la Veneția a recomandat limitarea sferei de 
aplicare a legilor cardinale la domeniile în care există un motiv bine întemeiat pentru a solicita 
o majoritate de două treimi.4

IV. Drepturi și libertăți fundamentale

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Avizul Comisiei de la Veneția privind trei întrebări juridice apărute în timpul procesului 
de redactare a noii constituții a Ungariei, 28 martie 2011, punctele 16-19.
2 A se vedea în acest sens CDL-AD(2011)016, Avizul Comisiei de la Veneția privind noua constituție a 
Ungariei, 20 iunie 2011, punctul 11.
3 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 24. 
4  Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 27. A se vedea, de asemenea, CDL (2011)058, Poziția guvernului 
Ungariei referitoare la avizul privind noua constituție a Ungariei, p. 2: „Deși este adevărat că noua constituție 
conține 50 de trimiteri la legi cardinale, numărul efectiv al temelor care urmează să fie reglementate prin legi 
cardinale (adoptate de o majoritate de două treimi) a fost redus de la 28 la 26 în noua constituție. În consecință, 
domeniul de aplicare al legilor cardinale a fost restrâns.”
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Capitolul „Libertate și responsabilitate” (articolele I-XXXI) din Legea fundamentală 
reglementează drepturile și libertățile fundamentale. În prima teză de la articolul I alineatul 
(3) se afirmă: „(3) Normele referitoare la drepturi și obligații fundamentale se determină prin 
acte speciale”. Nu se oferă orientări legate de domeniul de aplicare și conținutul acestor acte 
speciale. Caracterul vag al dispozițiilor Constituției în ceea ce privește o serie de drepturi 
fundamentale și referirea la acte speciale ridică semne de întrebare cu privire la nivelul de 
protecție a drepturilor fundamentale, precum și la respectarea instrumentelor internaționale în 
materie de drepturile omului.

Aceste observații se aplică, de pildă, dispozițiilor constituționale privind libertatea presei1, 
care nu este formulată ca fiind dreptul unui individ, ci ca o obligație a statului.2 În plus, 
reglementarea prin intermediul unor norme detaliate privind libertatea presei și supravegherea 
sa este lăsată în mod explicit în seama unui act cardinal, fără a se preciza orientări în legătură 
cu scopul, conținutul și limitele unei astfel de legi.3 Comisia de la Veneția a recomandat o 
clarificare a faptului că garanțiile constituționale conțin drepturi individuale.4

În mod similar, există preocupări legate de nivelul de protecție a minorităților naționale și 
etnice stabilit la articolul XXIX din Constituție, care nu face referire la o obligație explicită a 
statului5, de permiterea condamnării pe viață fără drept de eliberare condiționată în cazul unor 
infracțiuni deliberate și violente6 (articolul IV) și de nemenționarea explicită în Constituție a 

                                               
1 A se vedea articolul 10 din ECHR și articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE.
2 Articolul IX din Legea fundamentală. „(1) Fiecare persoană are dreptul să își exprime opinia. (2) Ungaria 
recunoaște și apără libertatea și diversitatea presei și asigură condițiile pentru libera diseminare a informațiilor 
necesare pentru formarea unei opinii publice democratice. (3) Normele detaliate referitoare la libertatea presei și 
organismul de supraveghere a serviciilor mass-media, a produselor de presă și a pieței infocomunicațiilor sunt 
reglementate printr-un act cardinal.” 
3  A se vedea Poziția guvernului Ungariei, p. 6: „Constituția, la articolul IX, afirmă că fiecare persoană are 
dreptul să își exprime opinia. O astfel de formulare a libertății de exprimare este deplin compatibilă cu articolul 
pertinent din ECHR (articolul X). În același timp, articolul IX stabilește obligația unui stat de a recunoaște și 
apăra libertatea și diversitatea presei și de a asigura condițiile pentru libera diseminare a informațiilor 
necesare pentru formarea unei opinii publice democratice...Dreptul unui individ la libertatea presei nu se 
formulează în mod explicit nici în ECHR - un astfel de drept derivă din dreptul unui individ la libertatea de 
exprimare.”
4 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 74.
5 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 82. A se vedea și Poziția guvernului Ungariei, p. 7:
„Articolul XXIX, coroborat cu dispozițiile pertinente din preambul, include un angajament amplu al statului față 
de protejarea naționalităților sale. În preambul se afirmă că naționalitățile care trăiesc cu noi fac parte din 
comunitatea politică a Ungariei și sunt părți integrante ale statului, iar membrii națiunii ungare își asumă 
angajamentul de a proteja și salvgarda limbile și culturile naționalităților care trăiesc în Ungaria... Definirea 
normelor detaliate cu privire la drepturile naționalităților care trăiesc în Ungaria și a normelor privind 
alegerea administrațiilor autonome locale și naționale ale acestora se deleagă unui act cardinal.” A se vedea și 
Avizul 671/2012 al Comisiei de la Veneția referitor la Actul privind drepturile naționalităților, punctele 13-20.
6 În conformitate cu Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 69: „Articolul IV din noua constituție a Ungariei nu 
respectă standardele europene în materie de drepturile omului dacă este interpretat ca excluzând posibilitatea 
de a reduce, de facto și de jure, o condamnare pe viață.” A se vedea Poziția guvernului Ungariei, p. 6: „În ceea 
ce privește condamnarea pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, aceasta a fost introdusă în 
Constituție la dorința expresă a electoratului maghiar, astfel cum a fost exprimată în cadrul consultării 
naționale cu privire la noua constituție. Constituția prevede doar o limitare strictă a utilizării acesteia: o astfel 
de pedeapsă gravă poate fi impusă numai pentru comiterea unor infracțiuni deliberate și violente. Președintele 
poate grația orice persoană condamnată.”  Cu toate că aplicarea unei pedepse constând în condamnarea pe viață 
a unui infractor adult nu este în sine interzisă de articolul 3 sau incompatibilă cu acesta, CEDO a susținut că 
aplicarea, în cazul unui adult, a unei sentințe pe viață ce nu poate fi redusă poate ridica probleme în temeiul 
articolului 3 (a se vedea, inter alia, Nivette/Franța, nr. 44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford/Regatul Unit, 
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abolirii pedepsei cu moartea1. Interzicerea pedepsei cu moartea este stabilită în mod explicit 
atât în Carta drepturilor fundamentale a UE, cât și în Protocoalele 6 și 13 la ECHR.

Astfel cum a subliniat Comisia de la Veneția, „constituțiile conțin dispoziții care 
reglementează aspecte de importanță maximă pentru funcționarea statului și protecția 
drepturilor fundamentale individuale. Astfel, este esențial ca cele mai importante garanții 
aferente să fie specificate în textul Constituției, nu să fie lăsate în norme de nivel inferior”2.
În acest context, este indispensabil ca interpretarea dispozițiilor constituționale referitoare la 
drepturile și libertățile fundamentale să se facă în conformitate cu standardele europene 
obligatorii, în special cu ECHR și cu Carta, precum și cu jurisprudența aferentă. 

V. Separarea puterilor
Un cadru instituțional democratic bazat pe principiul separării puterilor și pe controale și 
echilibre reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea unei încrederi reciproce în interiorul 
UE și pentru aplicarea recunoașterii reciproce ca principiu de bază al cooperării judiciare în 
materie civilă și penală (articolele 81 și 82 din TFUE). Dispozițiile Constituției Ungariei, care 
limitează puterile parlamentului și ale curții constituționale în anumite domenii, constituie, 
astfel, motive de îngrijorare, întrucât ar putea afecta negativ încrederea reciprocă. 

O limitare a puterii parlamentare a fost introdusă în domeniul problemelor bugetare, întrucât 
Consiliul pentru bugete, nou înființat, care este independent de Parlament, are aparent drept 
de veto în ceea ce privește bugetul de stat.3 Adoptarea bugetului este, în general, o competență 
centrală și privilegiul exclusiv al parlamentului și permite punerea în aplicare a programului 
politic. Astfel cum reamintește Comisia de la Veneția, condiționarea deciziei de o altă 
autoritate cu o legitimitate democratică limitată ar putea avea un impact negativ asupra 
legitimității democratice a deciziilor legate de buget.4 În conformitate cu articolul 23 din 
Legea fundamentală, parlamentul poate înființa organisme de reglementare autonome pentru 
îndeplinirea și exercitarea anumitor responsabilități și competențe ale ramurii executive prin 
intermediul unei legi cardinale, fapt care poate duce la o îngrădire a competențelor 
parlamentului, astfel cum remarcă Comisia de la Veneția5.

                                                                                                                                                  
nr. 73299/01, 12 decembrie 2002 și Kafkaris/Cipru, nr. 21906/04, 12 februarie 2008)..
1 Deși Ungaria a ratificat atât Protocolul 6, cât și Protocolul 13 la ECHR. A se vedea Avizul Comisiei de la 
Veneția, punctul 68. A se vedea și Poziția guvernului Ungariei, p. 6: „Cu toate că Constituția omite să facă o 
referire specifică la abolirea pedepsei cu moartea, încă din anul 1990 Curtea Constituțională a declarat 
că...această formă de pedeapsă este neconstituțională... Nu există o cerință legală de a declara în mod explicit 
abolirea pedepsei cu moartea în Constituție, întrucât nu există o modalitate constituțională de a introduce 
pedeapsa cu moartea în sistemul juridic maghiar.” În ceea ce privește importanța abolirii pedepsei cu moartea, 
se poate consulta și Recomandarea 1760 și Rezoluția 1560 din 2006 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, conform cărora precizarea în mod clar la nivel național a abolirii pedepsei cu moartea constituie un 
element important în lupta împotriva aplicării acesteia.
2 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 148.
3 Articolul 44 alineatul (3) din Legea fundamentală: „Adoptarea Legii privind bugetul de stat este supusă 
consimțământului prealabil al Consiliului pentru bugete în vederea asigurării respectării cerințelor menționate la 
articolul 36 alineatele (4) și (5).”
4 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 129.
5 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 90. A se vedea și Poziția guvernului Ungariei, p. 8: „Astfel 
de organisme autonome trebuie să prezinte Parlamentului rapoarte anuale și, în consecință, activitatea 
acestora, adică exercitarea competențelor delegate, este supusă în continuare unui control corespunzător din 
partea legislaturii. În plus, la articolul 23 se menționează în mod explicit că decretele emise de șefii 
organismelor de reglementare autonome nu pot fi contrare unor norme juridice de categorie superioară, fiind 
cuprinse aici și actele Parlamentului.”
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Totodată, mai multe probleme legate de cele două legi cardinale privind sistemul judiciar1 au 
fost scoase în evidență de Comisia de la Veneția în ceea ce privește rolul vast al șefului 
administrației judiciare (președintele Biroului Judiciar Național) și relația acestuia cu 
Consiliul Judiciar Național, dar și în ceea ce privește perioadele de probă, transferurile de 
judecători și repartizarea cauzelor2. Aceste probleme erau direct legate de chestiunea 
importantă a independenței și imparțialității sistemului judiciar. Parlamentul Ungariei a 
introdus mai multe modificări prin care au fost remediate aspectele menționate, deși, aparent, 
perioada de probă poate ajunge și până la șase ani.3 În același timp, Comisia de la Veneția și-a 
exprimat preocupările cu privire la competențele de urmărire penală mult prea extinse, cum ar 
fi obligația entităților comerciale de a furniza documente la cererea unui procuror, de a 
permite accesul în spații private, un amplu rol de supraveghere în cadrul procedurilor 
administrative, inexistența unui consiliu de urmărire penală etc.4

În ceea ce privește curtea constituțională, articolul 37 alineatul (4) din noua constituție 
limitează competența de examinare a constituționalității legilor privind bugetul de stat și 
punerea în aplicare a acestora la domeniile menționate în mod explicit („încălcarea dreptului 
la viață și demnitate umană, dreptul de protecție a datelor cu caracter personal, libertatea de 
gândire, de conștiință și de religie și a drepturilor legate de cetățenia maghiară[...]”), lăsând 
astfel nepedepsite încălcările altor drepturi fundamentale. Astfel cum recomandă insistent 
Comisia de la Veneția, curtea are dreptul să verifice respectarea tuturor legilor, drepturile 
omului fiind garantate la nivel constituțional, în special dreptul de a nu fi supus discriminării 
(articolul 14 din ECHR, articolul 21 din Cartă) și dreptul de a nu fi privat pe nedrept de bunuri 
(articolul 1 din Protocolul 1 la ECHR, articolul 17 din Cartă).5 Constituția mai obligă curtea 
constituțională să respecte „principiul unei gestionări echilibrate, transparente și sustenabile 
a bugetului”.6 Din această afirmație ar rezulta că gestiunea bugetului are prioritate în 
determinarea intereselor în cazul unor eventuale încălcări ale drepturilor fundamentale. 
Comisia de la Veneția a afirmat că, deși se poate ține seama de considerente de ordin financiar 
la interpretarea și aplicarea normelor, acestea nu pot fi puse mai presus de garanțiile 
constituționale.7

Chestiunile prezentate mai sus din mai multe domenii esențiale, cum ar fi competențele 
reduse ale curții constituționale în domeniul legislației fiscale, limitarea competențelor 
parlamentare în ceea ce privește bugetul și rolul important al consiliului pentru bugete în acest 

                                               
1 Legea CLXI din 2011 și Legea CLXII din 2011, precum și modificările adoptate ale acestora (propunerea nr. 
T/6393).
2 A se vedea Avizul 663/2012 referitor la sistemul judiciar, precum și observațiile guvernului Ungariei și 
recentele modificări legislative.
3 A se vedea Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Documentul de lucru nr. 1 privind situația 
drepturilor fundamentale: standarde și practici în Ungaria (în conformitate cu rezoluția PE din 16 februarie 2012) 
– independența sistemului judiciar, 26 iunie 2012, p. 3, inclusiv observațiile transmise de Guvernul Ungariei. 
4 A se vedea Avizul 668/2012 referitor la Ministerul Public, precum și observațiile guvernului Ungariei cu 
privire la proiectul de aviz.
5 Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 127.
6 Articolul N alineatul (3).
7 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 51. A se vedea și Poziția guvernului Ungariei, p. 4: 
«Dispoziția din noua constituție prin care se afirmă că „în cadrul exercitării sarcinilor lor, Curtea 
Constituțională, instanțele, administrațiile locale sunt obligate să respecte principiul unei gestionări echilibrate, 
transparente și sustenabile a bugetului” se aplică strict gestionării administrative a acestora în calitate de 
instituții publice și nu poate fi înțeleasă ca un principiu de interpretare care se aplică în contextul îndeplinirii 
sarcinilor lor efective (în cazul Curții Constituționale: în contextul sarcinii sale de revizuire constituțională).»



PE492.609v01-00 8/8 DT\906320RO.doc

RO

domeniu1, dispozițiile privind sistemul judiciar și Ministerul Public dau naștere unor 
preocupări cum că ar putea influența negativ funcționarea corectă a sistemului de control și 
echilibru al unui stat democratic.

                                               
1 A se vedea Poziția guvernului Ungariei, p. 9: „Competențele, procedurile, organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale vor fi reglementate în detaliu prin legislația cardinală, oferindu-se clarificări suplimentare în 
privința aspectelor menționate de Comisia de la Veneția. Introducerea unei cerințe privind o majoritate de 
două-treimi pentru adoptarea legilor de reglementare a unor chestiuni precum politica socială și fiscală, dar și 
înființarea Consiliului pentru Bugete reflectă o puternică ambiție de stabilizare a finanțelor publice.  Finanțele 
publice stabile și un sistem de securitate fiscală și socială previzibil reprezintă elementele centrale ale unei 
economii naționale sustenabile moderne.”


