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I. Introducere

Cadrul legislativ care reglementează activitatea mass-mediei din Ungaria a suferit schimbări 
importante în decursul ultimilor doi ani. În 2010, a fost modificată Constituția Republicii 
Ungaria1, iar în 2012 a intrat în vigoare o nouă Lege fundamentală, care include noi 
reglementări referitoare la legislația din domeniul mass-mediei2. În 2011, au intrat în vigoare 
mai multe acte normative referitoare la mass-media, care au fost amendate în decursul 
aceluiași an și în 2012.

O serie de prevederi ale legilor privind mass-media s-au aflat sub tirul criticilor internaționale 
și naționale și au fost considerate drept problematice din perspectiva tratatelor privind 
Uniunea Europeană și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), a 
instrumentelor juridice și a textelor fără forță de lege internaționale și europene care apără 
dreptul la libertatea de opinie, exprimare și informare, precum și prin prisma jurisprudenței 
aplicabile a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Prezentul document de lucru oferă o viziune de ansamblu asupra dispozițiilor specifice care 
constituie motive de îngrijorare și care, între timp, au fost modificate, ar putea face obiectul 
unor noi clarificări sau ar putea fi revizuite, cu scopul de a elimina deficiențele neabordate 
până în prezent.

Sunt luate în considerare diverse evaluări elaborate, în cadrul schimburilor purtate cu 
autoritățile ungare, de Comisia Europeană, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului 
Europei, Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-mediei și de Raportorul special al ONU 
pentru promovarea dreptului la libertatea de opinie și de exprimare și ținem seama de analiza 
publicată la 11 mai 2012 de o serie de specialiști în legislația maghiară privind mass-media 
din cadrul Consiliului Europei3, de avizul referitor la noua Constituție a Ungariei adoptat de 
Comisia de la Veneția în perioada 17-18 iunie 20114 și de poziția Guvernului Ungariei 
referitoare la avizul menționat anterior, transmisă la 6 iulie 20115. 

                                               
1 Prin Legea nr. CLXIII din 2010, Parlamentul a modificat fosta Constituție a Ungariei; modificarea a intrat în 
vigoare la 2 ianuarie 2011. Articolul 7/A alineatul (2) prevedea următoarele: „Legislația include decretele 
Autorității Naționale pentru Mass-media și Telecomunicații (NMHH)... ”. De asemenea, prin amendamentul 
adus fostei Constituții, a fost inserat în textul Constituției, la articolul 40/D, și Capitolul VIII/B, care 
reglementează Autoritatea Națională pentru Mass-media și Telecomunicații (NMHH). 
2 Articolul T alineatul (2) prevede că „statul de drept înseamnă ... decretele directorului unui organ de 
reglementare autonom.” Articolul 9 alineatul (3) declară că „normele detaliate referitoare la libertatea presei și la 
organul de supraveghere a serviciilor media, produselor de presă și pieței comunicațiilor informaționale se 
stabilesc printr-o lege organică”. În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), „Președintele Republicii numește ... 
directorii organelor autonome de reglementare.” Articolul 6 alineatele (1) și (2) prevăd o protecție constituțională 
specială pentru accesul la datele de interes public și difuzarea acestora. 
Articolul 23 reglementează organele autonome de reglementare: „Parlamentul poate institui organe autonome de 
reglementare prin lege organică în vederea îndeplinirii anumitor atribuții și a exercitării anumitor competențe 
care aparțin puterii executive.” Cu toate acestea, Parlamentul nu a adoptat încă nicio nouă lege organică privind 
mass-media sau organele autonome de reglementare. (Legile privind mass-media au fost promulgate la 31 
decembrie 2010, înaintea intrării în vigoare a Legii fundamentale, la 1 ianuarie 2012.) 
3 „Raport de specialitate întocmit de experți din cadrul Consiliului Europei cu privire la legislația ungară privind 
mass-media: Legea CIV din 2010 privind libertatea presei și normele fundamentale referitoare la conținuturile 
mediatice și Legea CLXXXV din 2010 privind serviciile media și mass-media, 11 mai 2012”.
4 Avizul nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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În cadrul dispoziției constituționale, libertatea presei nu este desemnată ca fiind un drept al 
persoanei, ci drept una dintre obligațiile statului1; reglementarea prin intermediul unor norme 
detaliate privind libertatea presei și supravegherea sa este lăsată în mod explicit în seama unei 
legi organice (pentru a cărui adoptare este necesară o majoritate de două treimi), fără a se 
oferi nicio orientare în legătură cu scopurile, conținutul și limitele unei astfel de legi2. 
Comisia de la Veneția a recomandat să se aducă o clarificare cu privire la faptul că garanțiile 
constituționale conțin drepturi individuale3.

Prin Legea LXXXII din 10 august 2010 privind modificarea anumitor acte de reglementare a 
mass-mediei și comunicațiilor s-au adus modificări unei serii de legi privind mass-media și 
comunicarea4. Legea menționată a restructurat configurația instituțională a sistemului de 
reglementare și a instituit, printre altele, noi autorități centralizate de reglementare a mass-
mediei: Autoritatea Națională a Mass-mediei și Telecomunicațiilor (NMHH) și Consiliul 
Mass-mediei.

Legea CIV din 9 noiembrie 2010 privind libertatea presei și normele fundamentale privind 
conținuturile mediatice („Constituția mass-mediei”) definește normele de bază ale 
conținuturilor mediatice, în timp ce Legea CLXXXV din 31 decembrie 2010 privind serviciile 
media și mass-media, care a înlocuit Legea privind radiodifuziunea și televiziunea, ce data din 
1996, prevede în detaliu noile norme privind conținuturile, care sunt aplicabile tuturor 
platformelor mediatice, autoritățile care tutelează noile organisme de reglementare a mass-
mediei și sancțiunile și amenzile în vigoare aplicabile în cazurile de încălcare a noii legislații. 
Ambele acte au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 și au fost modificate în martie 20115, în 
urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană. 

Prin Hotărârea nr. 165/2011, Curtea Constituțională a Ungariei a evaluat „constituționalitatea 
reglementărilor referitoare la procedura de adoptare a legii, la supravegherea oficială a mass-
mediei, la obligația de înregistrare a produselor presei tipărite și online, la protecția surselor 
de informații, la obligația de a pune la dispoziție date și la Comisarul pentru Mass-media și 
Comunicații”6.

                                               
1 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-o lege organică.” 
2 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.”
3 A se vedea Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 74.
4 Legea nr. C din 2003 privind comunicațiile electronice, Legea nr. I din 1996 privind radiodifuziunea și 
televiziunea și Legea nr. CXXVII din 1996 privind Agenția Națională de Știri.
5 Legea XIX din 2011 de modificare a Legii CIV din 2010 și a Legii CLXXXV din 2010. Aceste modificări au 
fost urmate, la 19 iulie 2011, de Legea CVII din 2011 privind modificarea anumitor acte referitoare la 
comunicațiile electronice, în principal „Legea privind mass-media” din 31 decembrie 2010, Legea din 2003 
privind comunicațiile electronice și Legea nr. 74 din 2007, care reglementa distribuția și convertirea în format 
digital a programelor.
6 Hotărârea nr. 165/2011 (XII. 20.) AB a Curții Constituționale a Ungariei privind reglementările din domeniul 
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Curtea a declarat neconstituționale unele dintre prevederile Legii CIV din 2010 și a solicitat 
Parlamentului Ungariei să modifice legea menționată până la 31 mai 2012. Prevederile în 
cauză se refereau la reglementarea conținutului presei tipărite, la autoritatea exercitată de 
Autoritatea pentru Mass-media asupra presei tipărite și a mass-mediei online, la protecția 
surselor de informații ale jurnaliștilor, la postul de Comisar pentru Mass-media și 
Infocomunicații și la capacitatea Autorității pentru Mass-media de a solicita informații aflate 
sub protecție legală.

În urma hotărârii Curții Constituționale menționate anterior, Legea CIV din 2010, Legea 
CLXXXV din 2010 și diferite legi conexe au fost modificate prin Legea nr. LXVI din 2012. 
Legea menționată a modificat o serie de prevederi importante referitoare la protecția sursei 
care oferă informații furnizorului de conținut mediatic1. Amendamentul adus legii a eliminat, 
de asemenea, o serie de obligații impuse inițial presei tipărite și celei online, a introdus norme 
detaliate de protecție a surselor jurnalistice și a reînnoit reglementările referitoare la accesul la 
date al Autorității pentru Mass-media în cadrul procedurilor sale. 

De asemenea, legea menționată a modificat și redus competențele Comisarului pentru Mass-
media și Telecomunicații, la baza cărora se afla anterior Legea CLXXXV din 2010. 
Capitolele 4 și 5, în care se reglementează modificările aduse Legii CIV din 2010 și Legii 
CLXXXV din 2010 sunt calificate drept legi organice.

II. PE și libertatea mass-mediei

Legislația privind drepturile omului de la nivel internațional și european protejează libertatea 
de opinie, de exprimare și de informare. În acest domeniu, principalele referințe sunt 
articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19 din Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice și articolul 10 din Convenția europeană a 
drepturilor omului. Carta drepturilor fundamentale ale UE merge și mai departe, prevăzând, la 
articolul 11 alineatul (2), că „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate”, ceea ce este o noutate comparativ cu tratatele anterioare în materie de drepturile 
omului. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, carta a devenit obligatorie, 
iar obligația de a respecta libertatea și pluralismul mass-mediei în UE este privită dintr-o altă 
perspectivă, în special în legătură cu articolul 2 (valorile și principiile UE), articolul 7 și 
articolele 9-12 din TUE privind democrația și cetățenia. 

În primul rând, este de datoria statelor membre să protejeze libertatea de opinie, de exprimare, 
de informare și libertatea mass-mediei, deoarece acestea sunt principii garantate și prin 
constituțiile și legile lor. Acestea fiind spuse, în cazul în care există un risc sau o încălcare 
gravă a libertății și a pluralismului mass-mediei într-un stat membru, Uniunea Europeană ia 
inițiativa în temeiul tratatelor și al cartei și intervine pentru a proteja ordinea democratică și 
pluralistă europeană și drepturile cetățenilor. PE a sprijinit în mod constant această 
interpretare a tratatelor și a Cartei, în timp ce doctrina a descris această abordare ca fiind 
                                                                                                                                                  
mass-mediei, adoptată în temeiul Legii nr. XX din 1949 privind Constituția Republicii Ungaria, care 
reglementează competența Curții Constituționale de a examina petiții depuse de persoane fizice sau organizații. 
Disponibilă la adresa: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
1 Legea nr. III din 1952 privind ordinea procedurii civile, Legea nr. XIX din 1998 privind procedura penală și 
Legea nr. CXL din 2004 privind normele generale de procedură și serviciu ale autorităților publice 
administrative. 
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„doctrina Solange inversată”, care are drept scop protejarea esenței drepturilor fundamentale –
și a cetățeniei europene – consacrate la articolul 2 din TUE la nivelul întregului spațiu juridic 
al UE împotriva statelor membre ale UE care le încalcă la nivel european și intern.

Parlamentul European și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu situația 
libertății și pluralismului mass-mediei1, lucrând în prezent la elaborarea raportului „Carta UE: 
stabilirea de standarde referitoare la libertatea mass-mediei în UE”. 

III. Imagine de ansamblu asupra evaluării legislației ungare privind mass-media

La nivel național și internaționali, actori precum Comisia Europeană, Parlamentul European, 
Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-mediei, Consiliul Europei, Raportorul special al 
ONU pentru promovarea dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, precum și instituții 
universitare, organizații regionale și internaționale ale profesioniștilor din domeniul mass-
mediei (Asociația Europeană a Editorilor de Ziare, Asociația Mondială a Ziarelor și a 
Editorilor de Știri, Institutul Internațional al Presei, Organizația Mass-mediei din Europa de 
Sud și de Est, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Alianța Europeană a Agențiilor de Presă, 
Reporteri fără frontiere), organizații civile, precum Amnesty International, Freedom House2, 
precum și mass-media însăși au atras atenția asupra dispozițiilor problematice ale legilor 
privind mass-media. 

Criticile s-au referit în principal la adoptarea legislației în cadrul procedurii parlamentare a 
legiferării pe baza proiectelor legislative private ale deputaților, procedură care nu prevede 
desfășurarea de consultări cu partidele de opoziție și societatea civilă, gradul accentuat de 
ierarhizare a structurii supravegherii mass-mediei, autoritatea managerială a președintelui 
autorității de reglementare, lipsa de dispoziții care să asigure independența autorității, 
amploarea competențelor acesteia în materie de supraveghere și sancționare, impactul 
considerabil al anumitor dispoziții asupra conținutului programării, lipsa unei reglementări 
specifice pentru mass-media, lipsa de transparență din cadrul procedurilor de acordare prin 
                                               
1 Rezoluția din 20 noiembrie 2002 privind concentrarea mass-mediei, JO C 25E, 29.1.2004, p. 205, Rezoluția din 
4 septembrie 2003 privind situația drepturilor fundamentale din UE, JO C 76E, 25.3.2004, p. 412, Rezoluția din 
4 septembrie 2003 privind televiziunea fără frontiere, JO C 76E, 25.3.2004, p. 453; Rezoluția din 
6 septembrie 2005 privind aplicarea articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE („Televiziune fără frontiere”), 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 2001-2002, JO C 193E, 17.8.2006, p. 117; 
Rezoluția din 22 aprilie 2004 privind riscul de încălcare, în UE și, în special, în Italia, a libertății de exprimare și 
informare (articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale) (Raportul Boogerd Quaak), JO 104 E, 
30.4.2004, p. 1026; Rezoluția din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și pluralismul mass-mediei din UE, 
JO C 8 E, 14.1.2010, p. 75;  Rezoluția din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media din 
Ungaria, P7_TA(2011)0094. 
2În raportul din 2012 privind Ungaria, se afirmă că „Ungaria a fost declasată din categoria Liberă în categoria 
Parțial liberă, pentru a oglindi declinul general al mediului mediatic ungar în urma înființării noii Agenții 
Naționale pentru Protecția Datelor; dovezile unei proceduri de acordare a licențelor pe baza unor criterii politice, 
postul antiguvernamental Klubrádió pierzându-și, prin urmare, frecvențele; relatări tot mai numeroase ale 
cazurilor de cenzură și autocenzură, îndeosebi la posturile publice, precum și agravarea condițiilor economice 
oferite întreprinzătorilor independenți din domeniul mass-mediei. (...) Ungaria beneficiază de o gamă largă de 
publicații și posturi audiovizuale, iar mass-media privată se identifică în mod clar cu una sau cealaltă dintre 
taberele spectrului politic.  Constituția Ungariei apără libertatea de exprimare și a presei, dar la 1 ianuarie 2011 a 
intrat în vigoare ultima dintr-o serie întreagă de măsuri legislative controversate în materie de mass-media, 
adoptată în 2010, suscitând proteste constante din partea jurnaliștilor și determinând organismele internaționale 
de supraveghere a libertății mass-mediei să exercite presiuni asupra Ungariei”. Raportul poate fi consultat la 
adresa următoare: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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licitație a licențelor, caracterul vag al normelor, care riscă să ducă la acte arbitrare în aplicarea 
și executarea acestora.

Comisia Europeană a considerat că noua legislație constituie un motiv de îngrijorare cu 
privire la respectarea libertăților fundamentale ale mass-mediei, consacrate prin tratatele 
europene și în Carta UE, precum și în legătură cu conformitatea legislației menționate cu 
Directiva europeană a serviciilor mass-media audiovizuale1. Dispozițiile problematice se 
referă la aplicarea disproporționată a normelor referitoare la informarea echilibrată, aplicarea 
de amenzi împotriva unor posturi de radio sau televiziune stabilite și autorizate în mod legal 
în alte state membre, norme referitoare la înregistrarea și autorizarea prestatorilor de servicii 
mediatice și la norme de combatere a ofensei aduse persoanelor, minorităților sau grupurilor 
majoritare. 

În Rezoluția sa din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria2, 
Parlamentul European a indicat că legislația privind mass-media din Ungaria „ar trebui (...)  
suspendată de urgență și revizuită ținând seama de observațiile și propunerile formulate de 
Comisie, de OSCE și de Consiliul Europei (...)”. În rezoluția citată mai sus, autoritățile ungare 
sunt invitate să reinstituie independența supravegherii mass-mediei și să înceteze imixtiunea 
statului în libertatea de exprimare și în „relatarea echilibrată”, iar Comisia este invitată, la 
rândul său, „să continue monitorizarea strictă și evaluarea conformității legislației ungare 
privind mass-media, în forma în care a fost amendată, cu legislația europeană, în special cu 
Carta drepturilor fundamentale”.   

În avizul său din 25 februarie 2011 referitor la legislația ungară privind mass-media din 
perspectiva standardelor Consiliului Europei referitoare la libertatea mass-mediei3, Comisarul 
pentru drepturile omului al Consiliului Europei a analizat legile referitoare la mass-media și a 
prezentat propuneri de modificare. 

În ceea ce privește libertatea mass-mediei, au fost constatate următoarele încălcări: indicații 
cu privire la tipul de informații și relatări care trebuie transmise de toți distribuitorii de 
conținuturi media (articolul 13 din Legea din 2010 privind presa și mass-media), impunerea 
de sancțiuni la adresa mass-mediei (articolul 187 din Legea din 2010 privind mass-media), 
limitări impuse cu titlu preventiv libertății presei sub forma cerințelor de înregistrare 
(articolele 45 și 46 din Legea din 2010 privind mass-media), excepții de la protecția surselor 
jurnaliștilor (articolele 6 și 4 din Legea din 2010 privind mass-media).  

În ceea ce privește independența și pluralismul mass-mediei, avizul a reliefat următoarele 
probleme: fragilizarea garanțiilor constituționale referitoare la pluralism (articolul 61 din 
Constituția Ungariei, astfel cum a fost modificată în 2010), lipsa de independență a 
organismelor de reglementare a mass-mediei (articolul 14 alineatul (2) din Legea C din 2003 
privind comunicațiile electronice, articolele 124 și 125 din Legea din 2010 privind mass-
media), faptul că actorii mediatici cărora li se aplică deciziile Consiliului pentru Mass-media 
nu dispun la nivel național de o cale de atac eficientă (articolele 163, 164, 165 și 166 din 
Legea din 2010 privind mass-media). 

                                               
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 P7_TA(2011)0094, în special punctele 1,2,4,5,7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//RO
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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În ceea ce privește aceste aspecte specifice, Comisarul Hammarberg a primit în iunie 2011 o 
serie de observații din partea autorităților ungare1, care urmăreau să ofere noi informații, să 
clarifice orice eventuale neînțelegeri și să confirme interpretarea normelor în cauză de către 
autoritățile ungare.

Recomandările analizei juridice efectuate de OSCE și trimise Guvernului Ungariei la 28 
februarie 2011 au inclus următoarele2: eliminarea din textele de lege a cerințelor juridice 
referitoare la relatarea echilibrată și a altor indicații referitoare la conținut, protecția 
independenței editoriale, asigurări potrivit cărora norme diferite reglementează forme diferite 
de mass-media: tipărită, audiovizuală și online, clarificarea noțiunilor vagi din legislație, 
eliminarea cerințelor de înregistrare considerate drept excesive, asigurări potrivit cărora 
organismul de reglementare este independent și competent, asigurarea obiectivității și 
pluralismului procesului de numire a organelor care reglementează sectorul mass-mediei, 
evitarea includerii presei scrise sub jurisdicția organismului de reglementare și încurajarea 
într-un mod eficace a autoreglementării.

În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană, în martie 2011, Parlamentul Ungariei a 
adus amendamente următoarelor aspecte ale legislației: obligația de a transmite relatări 
echilibrate, principiul țării de origine, cerințele de înregistrare a produselor presei scrise și 
restricțiile impuse conținutului ofensator. 

În aprilie 2011, Raportorul special al ONU pentru promovarea dreptului la libertatea de opinie 
și de exprimare a prezentat o analiză3 coerentă cu opiniile exprimate de experți independenți 
ai Consiliului Europei și ai OSCE. Deși a salutat modificările adoptate în martie 2011, analiza 
evidențiază următoarele motive de îngrijorare legate de: reglementarea conținutului mediatic, 
caracterul insuficient al garanțiilor de independență și imparțialitate a Autorității pentru Mass-
media, caracterul excesiv al amenzilor și al altor sancțiuni administrative, aplicabilitatea 
legislației privind mass-media tuturor tipurilor de mass-media, inclusiv presei și internetului, 
cerințele referitoare la înregistrare și lipsa unei protecții suficiente a surselor jurnalistice.  

Un studiu comparativ realizat de Centrul de Studii Mediatice și de Comunicare din cadrul 
Universității Central-Europene (CEU), având drept subiect coerența legilor ungare privind 
mass-media cu practicile și normele europene, a conchis că actuala reglementare privind 
mass-media nu este în consonanță cu practicile și normele europene, constatând că autoritatea 
ungară pentru mass-media dispune de o concentrare a competențelor unică în întreaga 
Europă4. Studiul a fost prezentat la cea de-a doua reuniune a Grupului independent de nivel 
înalt pentru libertatea și pluralismul mass-mediei. 

IV. Motive de îngrijorare subzistente 
                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
A se consulta, de asemenea, analiza și evaluarea din septembrie 2010 http://www.osce.org/fom/71218
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
4https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Acest studiu conține analizele de specialitate referitoare la 56 de reglementări din 
domeniul mass-mediei provenind din 20 de state europene și membre ale UE care au fost citate de Guvernul 
Ungariei drept precedente pentru noua sa legislație privind mass-media.
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Unele dintre aspectele menționate mai sus ar trebui să facă obiectul unei analize suplimentare, 
în pofida faptului că legile în cauză au fost modificate în 2011 în urma negocierilor cu 
Comisia Europeană și, în mai 2012, în urma hotărârii din decembrie 2011 a Curții 
Constituționale.

După adoptarea, în 2012, a modificărilor, Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-mediei 
a indicat că mai multe amendamente au fost depuse și adoptate într-un termen scurt, fără 
consultarea părților implicate, iar unele elemente fundamentale ale legislației nu au fost 
îmbunătățite, în special numirea președintelui și a membrilor Autorității pentru Mass-media și 
ai Consiliului Mass-mediei, puterea pe care o pot exercita aceștia asupra conținutului 
audiovizualului, aplicarea unor amenzi ridicate, lipsa unor garanții în favoarea independenței 
financiare și editoriale a posturilor publice de radiodifuziune și televiziune. 

Prin scrisoarea sa din 15 iunie 2012, Laszlo Kover, Președintele Parlamentului Ungariei, a 
oferit OSCE informații detaliate despre modificările legislative și a declarat că, alături de 
amendamentele adoptate de Parlament, Legea privind mass-media va asigura deplina libertate 
de opinie și a presei. 

Preocupări similare celor exprimate de OSCE se regăsesc într-o analiză din mai 2012 realizată 
de experți ai Consiliului Europei care au evaluat conformitatea legilor privind mass-media (în 
forma propusă spre modificare în mai 2012) cu Convenția Europeană privind Drepturile 
Omului (CEDO), cu Convenția europeană privind televiziunea transfrontieră (CETT) și cu 
recomandările CoE, precum și cu alte texte de standardizare din domeniul mass-mediei și al 
libertății de exprimare1.  Expertiza conține recomandarea de a se revizui în profunzime, de a 
se clarifica și, în unele cazuri, de a se elimina dispozițiile specifice referitoare la înregistrare și 
transparență, reglementarea conținutului, obligațiile privind subiectele care trebuie prezentate 
în cadrul știrilor, protecția surselor, serviciul public din domeniul mass-mediei și organele de 
reglementare.

Cerințele referitoare la înregistrare care se aplică tuturor tipurilor de mass-media ar putea avea 
drept consecință restricționarea libertății presei. 

În legătură cu articolele 41-46 din Legea CLXXXV privind procedurile de înregistrare a 
serviciilor media, expertiza realizată de Consiliul Europei conține recomandarea ca „Legea 
CLXXXV (...) să stabilească o separație clară între normele generale aplicabile tuturor 
tipurilor de mass-media (inclusiv presa tipărită), care să fie executate de instanțele de drept 
comun, și normele specifice care privesc doar serviciile din domeniul audiovizualului și sunt 
executate, în principal, de un organism administrativ specializat de reglementare. (...) 
înregistrarea nu ar trebui să constituie o cerință pe care o autoritate administrativă specializată 
în mass-media s-o impună serviciilor de presă tipărită și online; în cazul acestora, ar trebui să 
se aplice cerințele obișnuite de înregistrare a societăților. Obligația de înregistrare este 
contrară principiilor proporționalității, stabilite în mod clar de jurisprudența CtEDO (...)”2. 

                                               
1 Pentru o prezentare de ansamblu cuprinzătoare, vă rugăm să consultați „Raportul de specialitate întocmit de 
experți din cadrul Consiliului Europei cu privire la legislația ungară privind mass-media: Legea CIV din 2010 
privind libertatea presei și normele fundamentale referitoare la conținuturile mediatice și Legea CLXXXV din 
2010 privind serviciile media și mass-media, 11 mai 2012”, p. 7-10.
2 A se consulta secțiunea referitoare la înregistrare și transparență a expertizei Consiliului Europei, p. 12-15.
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Dispozițiile referitoare la cerințele de conținut și cerința de relatare echilibrată1 ar putea 
conduce la interpretări arbitrare și restricționa libera difuzare a informațiilor și opiniilor prin 
intermediul mass-mediei. 

În analiza Consiliului Europei, se reamintește că „articolul 10 din CEDO și jurisprudența 
CtEDO aferentă precizează în mod explicit că autoritățile publice trebuie să se abțină de la 
imixtiuni nejustificate în conținutul mediatic. Protecția prevăzută la articolul 10 pentru 
libertatea de exprimare și informare necesită ca orice restricție să fie stabilită prin lege și să 
fie necesară într-o societate democratică. Prevederile legale nu pot fi vagi sau excesiv de 
ample și trebuie să aibă o marjă de interpretare limitată, corelată întotdeauna cu obiectivele, 
principiile și drepturile care justifică în ultimă instanță impunerea unor astfel de limite”.

Expertiza subliniază că, deși s-a propus modificarea Legii CIV în 2012 în conformitate cu 
hotărârea Curții Constituționale, care a decis că anumite cerințe referitoare la conținut nu ar 
trebui să se aplice serviciilor de presă tipărită și online, Legea CLXXXV nu a fost modificată 
în această privință. Pentru a răspunde îngrijorărilor legate de domeniul de aplicare, intervenția 
administrativă excesivă și incertitudinea juridică, s-a recomandat ca „Consiliul Mass-mediei 
să nu-și mențină autoritatea administrativă de reglementare (indiferent dacă este vorba despre 
conținut sau acordarea de licențe) asupra presei tipărite (și a mass-mediei online)”, iar criterii 
precum „adecvat”, „autentic”, „faptic”, „obiectiv” și „echilibrat” să fie retrase din Legea CIV 
și din Legea CLXXXV și înlocuite cu cerințe mai clare și mai simple (de exemplu, 
exactitudinea sau echilibrul), în consonanță cu standardele europene și cu legislația altor state 
membre ale Consiliului Europei. De asemenea, legea trebuie să le ofere factorilor care au 
misiunea de a o interpreta o definiție a unor astfel de mandate, pentru a elimina eventualele 
marje de apreciere care ar încălca dreptul european”2. 

Obligația impusă prestatorilor de servicii media de a prezenta știri adecvate sau corecte este 
corelată cu procedurile referitoare la plângerile oficiale, deoarece articolul 181 din Legea 
CLXXXV acordă autorității administrative de reglementare a mass-mediei competența de a 
trata solicitările legate de eventuale încălcări comise prin intermediul procedurilor 
administrative specifice. 

Pentru a se evita un impact negativ asupra libertății mass-mediei, guvernanța sistemului de 
reglementare trebuie să garanteze responsabilitatea și independența față de ingerințele din 
partea clasei politice. Guvernului ungar i se adresează recomandarea de a introduce noi 
schimbări în ceea ce privește desemnarea autorităților de reglementare. Autoritățile de 
reglementare ar trebui să-și desfășoare activitatea într-un climat de transparență, să poată fi 

                                               
1 De exemplu, la articolul 10 din Legea CIV se stabilește că toate persoanele au dreptul „de a primi informații 
adecvate despre problemele de interes public ...” și că sistemul mass-mediei asigură „informații autentice, rapide 
și exacte în legătură cu subiectele și evenimentele respective”; la articolul 13 se precizează că serviciile media 
lineare care furnizează informații prezintă „relatări diversificate, cuprinzătoare, factuale, actualizate, obiective și 
echilibrate” în legătură cu subiectele de interes pentru publicul larg; în conformitate cu articolul 16 din Legea 
CIV, conținutul mediatic „nu încalcă ordinea constituțional”; articolul 17 din Legea CIV interzice excluderea 
națiunilor, comunităților, minorităților naționale, etnice, lingvistice și de alt tip sau a oricărui grup majoritar, 
precum și a oricărei biserici sau a oricăror grupuri religioase; articolul 19 din Legea CIV reglementează în linii 
mari conținuturile nocive; articolul 20 din Legea CIV privind comunicațiile comerciale include o interdicție 
impusă convingerilor religioase sau ideologice ofensatoare; articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Legea 
CLXXXV interzice sponsorizarea programelor de știri și a emisiunilor politice. 
2 A se consulta recomandarea, p. 17.
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trase la răspundere și să beneficieze de un sistem de finanțare care să le permită să-și exercite 
atribuțiile pe deplin și în mod independent.

Articolul 109 și următoarele din Legea CLXXXV prevăd norme detaliate referitoare la 
autoritatea de reglementare a mass-mediei. Autoritatea Națională a Mass-mediei și 
Telecomunicațiilor (NMHH) este o autoritate convergentă responsabilă de administrarea 
ambelor segmente: telecomunicațiile și mass-media. Ea este formată din mai multe 
organisme, iar unele dintre acestea dispun de jurisdicție independentă: Președintele, Consiliul 
Mass-mediei și Biroul. Sarcinile legate de reglementarea mass-mediei sunt exercitate de 
Consiliul Mass-mediei (prezidat, în principiu, de către Președintele Autorității), un organism 
colectiv care beneficiază de o relativă autonomie în cadrul Autorității. Președintele și 
Consiliul Mass-mediei din cadrul NMHH dispun de competențe ample de reglementare, pe 
care le pot exercita asupra tuturor piețelor de comunicare, inclusiv asupra mass-mediei 
audiovizuale lineare și la cerere, a mass-mediei din sectorul public, a presei tipărite și online 
și a sectorului comunicațiilor electronice.  Autoritatea de reglementare dispune de competența 
de a adopta acte normative cu privire la licitații, acordarea de licențe, alocarea spectrului, 
gestionarea frecvențelor, supraveghere, monitorizare, investigații și aplicarea de sancțiuni. 

Procedurile de numire în vigoare1 ar trebui schimbate, astfel încât să garanteze în mod eficace 
independența față de orice ingerință, să nu poată fi primită nicio instrucțiune și să nu se 
apeleze la demiteri ca mijloc de exercitare a unei presiuni politice. 

Trei organisme publice de radiodifuziune distincte au fost grupate în cadrul Fondului de 
sprijin pentru serviciile media și de gestionare a activelor (creat prin articolul 136 din Legea 
CLXXXV), care este însărcinat cu administrarea organismelor publice de radiodifuziune și cu 
coordonarea producției de programe. Constituirea Consiliului de supraveghere a Fondului și 
selectarea personalului cu funcții de conducere de către Președintele Consiliului Mass-mediei 
constituie motive de îngrijorare, întrucât cauzează prejudicii pluralismului și independenței. 

Articolul 101 alineatul (4) din Legea CLXXXV acordă Agenției Ungare de Știri dreptul 
exclusiv de a produce programe informative pentru prestatorii de servicii media din sectorul 
public, în timp ce toate posturile private importante trebuie să dispună de propriile servicii de 
știri; din analiza Consiliului Europei reiese că obligația impusă radiodifuzorilor publici de a 
utiliza agenția națională de știri este derezonabilă, constituie o restricționare inechitabilă a 
pluralității furnizării de știri și ar trebui eliminată.

Dispozițiile referitoare la structura, gestionarea și supravegherea editorială a posturilor 
publice de radiodifuziune și televiziune din Ungaria și la mecanismul de finanțare a acestora 
ar putea avea un impact semnificativ și asupra pluralismului și a conținutului.

Cei trei radiodifuzori publici și Agenția Ungară de Știri se află în proprietatea Fundației 
Serviciului Public, care este gestionată de un consiliu director unic. Trei dintre membrii 
consiliului sunt numiți de partidul sau partidele parlamentare de guvernământ, iar ceilalți trei 
de către partidele de opoziție. Candidații sunt aleși cu o majoritate de două treimi din numărul 

                                               
1 Președintele Autorității ar putea fi ales, de asemenea, în funcția de președinte al Consiliului Mass-mediei.
Președintele este numit în mod direct de către Prim-ministru, are un mandat de nouă ani și poate fi reales după 
expirarea acestuia. Președintele are dreptul de a numi doi vicepreședinți pe durată nedeterminată. Numirea este 
directă, nu se prevede nicio procedură oficială prealabilă de selecție și nicio cerere de ofertă publică.
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parlamentarilor participanți la vot.

Consiliul Mass-mediei numește președintele Consiliului director și un alt membru pe o durată 
de nouă ani, iar membrii numiți de partidele parlamentare au, la rândul lor, un mandat de nouă 
ani (articolul 86 din Legea CLXXXV din 2010). 

Consiliul director al Fundației Serviciului Public poartă răspunderea de ansamblu asupra 
mass-mediei din sectorul public și exercită un rol major în numirea și demiterea conducerii 
fiecărui prestator de servicii media din sectorul public. El numește președintele și majoritatea 
membrilor Consiliului de supraveghere al radiodifuzorilor publici, care monitorizează modul 
în care sunt gestionați radiodifuzorii. Consiliul Serviciului Public evaluează conformitatea cu 
misiunea de serviciu public. În analiza realizată de Consiliul Europei, se subliniază că ar 
trebui să se prevadă în mod explicit că nici Consiliul director, nici Consiliul de supraveghere 
nu pot îndeplini vreun rol în stabilirea programării și nici nu pot exercita vreo influență 
editorială. 

Prin urmare, ar trebui revizuit sistemul de numire în vigoare aplicabil organismelor de 
reglementare a mass-mediei (Consiliul Mass-mediei, Consiliul director al Fundației 
Serviciului Public și Consiliul Serviciului Public), astfel încât să se asigure neutralitatea 
politică. În această privință, nu este suficient ca numirile să devină dependente de o majoritate 
anume, deoarece normele pe baza cărora se fac numirile sunt fundamentale pentru valoarea 
reprezentată de o componență diversificată, favorabilă incluziunii și pluralistă din punct de 
vedere cultural și politic, dar și din alte puncte de vedere. Aceasta nu este respectată în cazul 
în care modalitatea de vot nu este favorabilă unei astfel de reprezentări pluraliste, diversificate 
și favorabile incluziunii în cadrul Consiliului. 

Pentru a se apăra independența editorială și autonomia instituțională a prestatorilor de servicii 
media din sectorul public, Consiliul Europei recomandă ca „autoritatea pentru mass-media să 
nu dispună de competențe decizionale cu privire la procesul de elaborare și aprobare a 
Codului serviciului public și nici în ceea ce privește definirea domeniului de aplicare al 
serviciilor media publice”1.

Se recomandă modificarea globală a sistemului de finanțare a Fundației Serviciului Public, cu 
scopul de a garanta transparența finanțării și cheltuielilor radiodifuzorilor publici, precum și 
conformitatea cu principiul autonomiei financiare a gestionării acestora.

Alte recomandări se referă la instituția Comisarului pentru mass-media și comunicații 
(articolul 139 și următoarele din Legea CLXXXV), care ar trebui să poată fi înlocuit, 
eventual, cu un Ombudsman statutar căruia să i se acorde competențele necesare pentru a trata 
plângerile consumatorilor cu privire la serviciile de comunicații electronice, iar împotriva 
tuturor competențelor sale să poată fi exercitate căi de atac.  

Ar trebui eliminată excepția de la regimul general al licitațiilor deschise, stabilită, în vederea 
prestării anumitor servicii lineare, la articolul 48 alineatul (4) din Legea CLXXXV, care 

                                               

1 A se consulta articolele 95, 98 și 136 din Legea CLXXXV de reglementare a competențelor 
autorității pentru mass-media față de Fundația Serviciului Public. 
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prevede că, pe o perioadă specifică de până la trei ani, autoritatea pentru mass-media are 
dreptul de a autoriza, fără licitație, o entitate comercială să presteze servicii media în vederea 
îndeplinirii unor funcții publice.

Pentru a garanta o reală concurență și o echitate deplină, precum și protecția drepturilor 
solicitanților, în ceea ce privește dispoziția referitoare la invitația de participare care ar trebui 
publicată de autoritatea pentru mass-media, se recomandă ca aceasta să poată prevedea 
posibilitatea ca solicitanții să supună invitația de participare controlului jurisdicțional înainte 
ca aceasta să servească drept bază pentru evaluare. Ar trebui să se prevadă posibilitatea 
prelungirii termenului de 15 zile în care poate fi solicitat controlul jurisdicțional asupra 
deciziei autorității pentru mass-media cu privire la rezultatele unei licitații. La articolul 163, 
alineatul (3) ar trebuie modificat în sensul introducerii posibilității de suspendare a ordinelor 
și sancțiunilor administrative în cazul unor contestații formulate împotriva deciziilor 
Consiliului Mass-mediei.

S-a considerat că prevederile referitoare la competențele de sancționare ale Oficiului 
Autorității pentru Mass-media și ale Consiliului Mass-mediei, aplicabile tuturor mijloacelor 
de informare în masă, inclusiv presei tipărite și online, pentru orice încălcare a reglementărilor 
în materie de mass-media (articolul 185 și următoarele din Legea CLXXXV) au un posibil 
impact negativ asupra canalelor mediatice vulnerabile, care ar risca să-și înceteze activitatea, 
precum și un efect inhibitiv asupra independenței mass-mediei. Experții Consiliului Europei 
recomandă modificarea acestor articole în scopul garantării proporționalității dintre gravitatea 
încălcării și severitatea sancțiunii care trebuie impuse, precum și eliminarea alineatelor care 
menționează sancțiunile maxime aplicabile prestatorilor de servicii de presă tipărită și de 
media online.

Alte recomandări prevăd că Consiliul Mass-mediei nu trebuie să exercite ingerințe în 
activitățile organismelor care se autoreglementează, precum și necesitatea, la nivelul 
legislației, de a încuraja într-o mai mare măsură autoreglementarea. Articolul 66 din Legea 
CLXXXV ar trebui modificat, în scopul instituirii unei reglementări transparente a serviciilor 
media comunitare, bazată pe cerințele de interes public.  În privința obligațiilor legale impuse 
presei tipărite care contravin celor mai bune practici în vigoare la nivel internațional, ce 
constau în a încuraja autoreglementarea presei, ar trebui modificate dispozițiile referitoare la 
dreptul de a solicita rectificări în presă în temeiul articolului 12 din Legea CIV, pentru a 
permite organismelor care se autoreglementează să-și stabilească propriile standarde; dreptul 
ar trebui limitat la conținutul care este înșelător sau inechitabil în esență.


