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1. Introducere

Ca urmare a alegerilor din 2010, majoritatea de la guvernare a câștigat două treimi din 
locurile din Parlament. Cu această majoritate calificată, majoritatea de la putere și guvernul au 
putut să inițieze rapid activități legislative pentru a reformula cadrul constituțional și 
instituțional ungar. 

Impactul general al acestui proces de reformă, care privește o gamă largă de probleme, 
inclusiv funcționarea sistemului judiciar, protecția familiei, alegerile pentru Parlament, 
libertatea de exprimare, ridică probleme cu privire la compatibilitatea sa cu principiile 
democrației și ale statului de drept consacrate în legislația europeană. 

Democrația și statul de drept, consacrate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și menționate în preambulul la TUE, precum și în preambulul la Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, solicită o separare clară a puterilor între organe 
independente. Caracteristicile de bază ale acestor două principii includ: (i) respect pentru 
legalitate, inclusiv un proces transparent, responsabil și democratic de aplicare a legii; (ii) 
securitatea juridică; (iii) un sistem solid de democrație reprezentativă, bazat pe alegeri libere 
și respectarea drepturilor opoziției; (iv) un control eficient al conformității legislației cu 
Constituția; (v) un guvern și o administrație eficientă, transparentă, participativă și 
responsabilă;  (vi) un sistem judiciar independent și imparțial; (vii) mass-media independentă; 
(viii) respectarea drepturilor fundamentale1. 

2. Procesul de adoptare a noii ordini constituționale a Ungariei

La 18 aprilie 2011, Parlamentul Ungariei a adoptat o nouă Constituție, reprezentând Legea 
fundamentală a Ungariei, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. 

Adoptarea noii Constituții a fost primul pas al unui proces vast de reformă, care a avut drept 
urmare crearea unui noi cadru constituțional și instituțional. Într-adevăr, au fost puse în 
aplicare numeroase legi organice după adoptarea noii Constituții, care au modificat substanțial 
aproape toate instituțiile și organele guvernamentale (Parlament, Curtea Constituțională, 
sistemul judiciar, procuratura, Autoritatea pentru Protecția Datelor, prefecturile, Banca 
Națională și codul familiei).

Procesul care a condus la adoptarea noii Constituții de către Ungaria este primul element 
criticabil. Proiectul noii Constituții a fost pregătit de reprezentanții aleși ai FIDESZ/KDNP 
(coaliția aflată la guvernare) și prezentat Parlamentului ungar la 14 martie 2011 ca proiect de 
lege al unui deputat. Noua Constituție a fost adoptată de Parlamentul Ungariei la 18 aprilie 
2011, obținând voturile coaliției guvernamentale2.

                                               
1 Pentru o analiză detaliată a sensurilor date noțiunii statului de drept la nivel internațional, european și național, 
vezi Raportul privind statul de drept, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 25-26 martie 2011. CDL-
AD(2011)003rev.

2 Vezi documentul de lucru nr. 2 privind situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria ( 
în conformitate cu rezoluția PE din 16 februarie 2012) - principiile și drepturile fundamentale și Avizul privind 
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În timp ce legislația promovată de guvern necesită o procedură elaborată de consultare cu 
factorii interesați relevanți, proiectele de lege ale unor deputați pot urma o cale mai 
„simplificată”. Mai precis, normele prevăzute în Legea CXXXI din 2010 privind participarea 
societății civile la pregătirea legislației și în decretul 24/2011 (VIII. 9.) al Ministerului 
Administrației Publice și al Justiției cu privire la evaluarea de impact preliminară și ex post nu 
se aplică dacă legislația este propusă ca proiect individual al unui deputat. Această procedură 
a permis coaliției guvernamentale să pregătească și să adopte noua Constituție într-o perioadă 
scurtă (o lună: proiectul a fost prezentat la 14 martie 2011 și adoptat la 18 aprilie 2011).  Al 
doilea amendament constituțional a fost, de asemenea, adoptat pe baza unui proiect al unui 
deputat1. 

Printre legile organice, următoarele au fost puse în aplicare pe baza proiectului de lege al unui 
deputat: - legea CCIII din 2011 privind alegerea deputaților în Parlament; - legea CCXI din 
2011 privind protecția familiilor; - legea CCVI din 2011 privind libertatea de credință și 
religie, precum și statutul bisericilor; - legea CCII din 2011 privind emblema și drapelul 
național, precum și privind decorațiile de stat ale Ungariei; - legea XXXVI din 2012 privind 
Parlamentul - proiectul de lege organică privind procedura electorală2.

Calendarul și nivelul dezbaterii politice și al consultării publice3 privind noua Constituție, 
precum și cu privire la legile organice au făcut obiectul unor critici4. În ultimele două 
săptămâni din 2011, Parlamentul a adoptat câteva legi organice (precum Legea privind 
libertatea de credință și religie5 și Legea privind Banca Națională a Ungariei6) și a adoptat 
                                                                                                                                                  
noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 17-18 iunie 2011. CDL-
AD(2011)016.

1 La 18 septembrie 2012, a fost depusă o propunere pentru a doua modificare (T/8404) a Legii fundamentale, ca 
proiect individual al unui deputat. Aceasta se referă la cerința de înregistrare pentru exercitarea dreptului de vot 
în cursul alegerilor parlamentare. A fost adoptată de Parlament la 29 octombrie 2012 și publicată la 9 noiembrie.

2 T/8405.

3 Partidele de la guvernare au organizat o consultare națională cu privire la 12 întrebări în perioada februarie-
martie 2011. Cf. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 vezi avizele privind trei chestiuni juridice care se ridică cu privire la procesul de elaborare a noii Constituții a 
Ungariei și la noua Constituție a Ungariei, adoptate de Comisia de la Veneția, în perioadele 25-26 martie 2011 și 
17-18 iunie 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). În avizul său 663/2012 privind Legea CLXII din 
2011 privind statutul juridic și remunerarea judecătorilor din Ungaria și Legea CLXI din 2011 privind 
organizarea și administrarea instanțelor din Ungaria, Comisia de la Veneția ia act de faptul că „legile organice au 
fost adoptate rapid, fără a apela la o consultare adecvată a opoziției și a societății civile. Adoptarea unui număr 
mare de acte legislative într-o perioadă de timp foarte scurtă ar putea explica de ce unele aspecte din legile 
organice examinate în prezentul aviz nu corespund standardelor europene”. Punctul 9: CDL-AD(2012)001.

5 Actul CCVI din 2011 privind libertatea de credință și religie, precum și statutul bisericilor, depus ca proiect al 
unui deputat la 21 decembrie 2011 și intrat în vigoare la 31 decembrie 2011.

6 Legea CCVIII din 2011 privind Banca Națională a Ungariei, depus de guvern la 13 decembrie 2011 și intrat în 
vigoare la 31 decembrie 2011.
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dispozițiile tranzitorii la Legea fundamentală.

Așa cum a subliniat Comisia de la Veneția în Avizul său referitor la noua Constituție a 
Ungariei, „[...] este regretabil că procesul de elaborare a Constituției, inclusiv redactarea și 
adoptarea finală a noii Constituții, a fost afectat de lipsa de transparență, dialogul deficitar 
dintre majoritate și opoziție, oportunitățile insuficiente de dezbatere publică și un calendar 
foarte strâns.”1  Așa cum a subliniat în continuare Comisia de la Veneția: „[...] adoptarea noii 
Constituții în aprilie 2011 pare a fi [...] doar începutul unui lung proces de creare a unei noi 
ordini constituționale, globale și coerente. Aceasta implică adoptarea și modificarea a 
numeroase acte legislative, a unor noi acorduri instituționale și a altor măsuri conexe. Pentru a 
reuși pe deplin, aceste procese ar trebui să trebui să se bazeze pe un consens cât mai larg la 
nivelul societății ungare”2. 

Noua Constituție ungară solicită ca guvernul (și nu deputații individuali) să prezinte 
Parlamentului proiectele necesare pentru aplicarea Legii fundamentale3.

3. Dispozițiile tranzitorii ale Legii fundamentale 

Dispozițiile tranzitorii ale Legii fundamentale au fost adoptate de Parlament la 30 decembrie 
20114. Acestea au fost publicate de Jurnalul Oficial ungar a doua zi și au intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2012, în aceeași zi cu noua Constituție. O serie de critici severe au fost exprimate 

                                               
1 Vezi punctul 144 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Vezi punctul 21 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016. În același aviz, Comisia de la Veneția a menționat, de asemenea: „O 
caracteristică aparte a noii Constituții a Ungariei este aceea că, în timp ce pleacă de la standardele evocate mai 
sus, aceasta conține o serie de variații specifice la garanțiile europene, care se regăsesc parțial într-un număr 
limitat de constituții europene. Majoritatea sunt legate de tradițiile naționale și identitate. Acestea sunt 
considerate a fi un factor important în legislația Uniunii Europene (art.6 TUE) și sunt, de asemenea, acceptate de 
CEDO. Comisia de la Veneția consideră în această privință că, în timp ce o serie de astfel de garanții speciale ar 
putea fi considerate ca făcând parte din autonomia constituțională națională, alte garanții trebuie analizate în 
lumina standardelor europene, în primul rând a jurisdicției Curții Europene a Drepturile Omului [...]. Această 
sarcină ar putea fi mai dificilă în anumite cazuri, din cauza unor relații uneori neclare între diversele dispoziții, 
precum și din cauza faptului că textul constituțional  lasă deseori pe seama legilor cardinale (organice) definirea 
normelor detaliate aplicabile chestiunilor în cauză (inclusiv drepturile fundamentale, structurile instituționale, 
acordurile structurale pentru funcționarea puterii judecătorești etc). Punctele 19-20.

3 Punctul 4 din dispozițiile finale: "4. „Guvernul este obligat să transmită Parlamentului toate proiectele de lege 
necesare pentru punerea în aplicare a Legii fundamentale.”

4 T/5005 a fost, de asemenea, depus ca proiect individual al unui deputat la 20 noiembrie 2011.
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împotriva dispozițiilor tranzitorii, afirmându-se că acestea aduc prejudiciu principiului statului 
de drept1.

Statutul dispozițiilor tranzitorii și locul acestora în ordinea juridică națională nu au fost clare 
(recent, s-a introdus o modificare a Legii fundamentale). În această privință, prevederile finale 
ale dispozițiilor tranzitorii definesc dispozițiile tranzitorii ca parte a Legii fundamentale
[art.31 alineatul (2)]2. În vederea clarificării statutului juridic al dispozițiilor tranzitorii, 
guvernul a depus la 17 aprilie 2012 propunerea vizând prima modificare a Legii 
fundamentale3.  Aceasta a fost adoptată de Parlament la 4 iunie 2012 și publicată la 18 iunie. 
Textul primei modificări constituționale adaugă următorul punct la dispozițiile finale ale Legii 
fundamentale. „Dispozițiile tranzitorii legate de Legea fundamentală [...] fac parte din Legea 
fundamentală”4. Dispozițiile tranzitorii includ o serie de articole netranzitorii care urmăresc 
completarea sau modificarea noii Constituții în mod permanent.

La 14 martie 2012, Comisarul Ungariei pentru drepturile fundamentale (ombudsmanul) a 
solicitat Curții Constituționale să analizeze dacă dispozițiile tranzitorii respectă cerințele 
statului de drept, prevăzute de Legea fundamentală5. În urma reexaminării constituționale din 
28 decembrie 2012, Curtea Constituțională a declarat în decizia sa nr.45/2012 că Parlamentul 
ungar și-a depășit autoritatea sa legislativă când a pus în aplicare următoarele dispoziții 
tranzitorii, motivul principal fiind că acestea nu au un caracter tranzitoriu6: preambulul, 
articolele 1-4 (dispozițiile privind fostul partid comunist), articolul 11 alineatele (3)-(4) 
(dispozițiile privind competențele președintelui Biroului judiciar național și ale procurorului 
suprem de a desemna o altă instanță decât cea de competență generală în interesul adjudecării 
unui caz într-o perioadă rezonabilă), articolul 12, articolul 13 (dispoziții privind vârsta 
generală de pensionare a judecătorilor și a procurorilor), 18 (dispoziția privind numirea 
Președintelui Consiliului pentru buget), articolul 21 (competența Parlamentului de a identifica 
bisericile recunoscute și a determina criteriile de recunoaștere a altor biserici), articolul 22 
(dispoziție privind sensul unei plângeri constituționale), articolul 23 alineatul (1) și alineatele 
(3)-(5) (dispoziții privind alegerea guvernelor locale și înregistrarea electorală), articolul 27 
(limitarea revizurii judiciare), articolul 28 alineatul (3) (privind procedura de stabilire a lipsei 
de măsuri adoptate de guvernele locale), articolul 29 (privind posibilitatea de a impune o 
contribuție generală care să acopere amenzile), articolul 31 alineatul (2) (dispoziția prin care 
                                               
1 Vezi criticile exprimate de cadrele universitare maghiare în Amicus Curiae pentru Comisia de la Veneția cu 
privire la dispozițiile tranzitorii ale Legii fundamentale și legile organice-cheie, Bánkuti, M et. al (februarie 
2012).

2 O traducere în engleză a dispozițiilor tranzitorii la Legea fundamentală a Ungariei este disponibilă pe site-ul 
web al Comisiei de la Veneția (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

3 T/6817, propunere depusă de dl György Matolcsy, Ministrul economiei naționale

4 Traducere neoficială.

5 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

6 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law



PE502.278v01-00 6/17 DT\923929RO.doc

RO

se afirmă că dispozițiile tranzitorii fac parte din Legea fundamentală), articolul 32 (privind 
desemnarea zilei de 25 aprilie ca „Ziua Legii fundamentale”). Prin urmare, Curtea 
Constituțională a Ungariei a anulat dispozițiile tranzitorii menționate mai sus.

Așa cum a precizat în continuare Curtea Constituțională, în timp ce punctul 3 din dispozițiile 
finale ale Legii fundamentale autorizează Parlamentul ungar să adopte norme tranzitorii legate 
de Legea fundamentală pentru a asigura tranziția de la vechea reglementare la cea nouă, mai 
mult de două treimi din dispoziții nu au caracter tranzitoriu, deoarece conțin reglementări 
permanente și generale.

4. Instituționalizarea cerinței privind o majoritate formată din două treimi

Adoptarea și modificarea legilor organice presupune un sprijin din partea prezenței unei 
majorități calificate de două treimi dintre membrii parlamentului. Noua Constituție a Ungariei 
se referă la 26 de chestiuni care trebuie definite de legile organice, care includ sistemul 
judiciar [articolul 25 alineatul (7)], politica familiei (articolul L), drepturile naționalităților 
(articolul XXIX), normele fundamentale ale impozitării generale și sistemul de pensii 
(articolul 40)1. 

Lista domeniilor de politică care solicită majoritate calificată este un aspect crucial al 
democrației. În timp ce utilizarea legilor organice este adecvată pentru a defini principiile 
fundamentale, de exemplu ale cadrului instituțional național, aceste sunt mai puțin adecvate în 
domeniile de politică reglementate de obicei prin legi obișnuite, precum legislația privind 
familia, politica socială și de impozitare2. 

În această privință, Comisia de la Veneția a subliniat că „o utilizare prea largă a legilor 
organice este problematică atât în ceea ce privește Constituția, cât și legile obișnuite. [...] 
Funcționalitatea unui sistem democratic se bazează pe capacitatea sa permanentă de 
schimbare. Cu cât sunt transferate mai multe aspecte de politică dincolo de puterile unei 
majorități simple, cu atât mai puțin semnificative vor fi viitoarele alegeri, iar o majoritate de 
două treimi va avea cu atât mai multe posibilități de a-și cimenta preferințele politice și 
ordinea juridică a țării. Alegerile [...] ar deveni fără sens dacă legiuitorul nu ar fi capabil să 
schimbe aspecte importante ale legislației care ar fi trebuit puse în aplicare cu o majoritate 
simplă”3.

În plus, o serie de legi organice adoptate până acum prevăd nu numai principii fundamentale, 
dar și norme foarte specifice și tehnice, precum reglementarea foarte detaliată a fiecărui 
                                               
1 A treia modificare a Legii fundamentale (21 decembrie 2012) modifică articolul P): limitele și condițiile 
achiziționării de teren agricol și silvic și normele referitoare la organizarea integrată a producției agricole sunt 
definite de legea organică.

2 Vezi punctul 27 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016.

3 Vezi punctul 24 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016.
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aspect al organizării și administrării instanțelor și a statutului juridic și a remunerării 
judecătorilor1 și chiar granițele precise ale districtelor electorale2. Această practică comportă 
riscul de a restrânge impactul unui nou legiuitor în urma unei alegeri. Un nou guvern ulterior, 
care se bazează doar pe o majoritate simplă, nu va putea să modifice politicile definite prin 
legile organice de către guvernul actual, chiar dacă primește un mandat clar de la electorat să 
procedeze astfel. 

 5. Controalele și echilibrările

Așa cum s-a menționat mai sus, democrația și statul de drept solicită separarea puterilor pe 
baza unui sistem de controale și echilibrări. Libertatea mass-mediei este, de asemenea, un 
element esențial al democrației și al unui sistem de controale și de echilibrări care 
funcționează corect3. Noua Constituție a Ungariei a introdus următoarele modificări 
instituționale, care ar putea, eventual, slăbi funcționarea acestui sistem:

5.1. O jurisdicție constituțională limitată

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[...]”), ceea ce exclude examinarea 
constituționalității în cazul încălcărilor altor drepturi fundamentale.

În această privință, Comisia de la Veneția a reamintit că „o scară suficient de largă de 
competențe este esențială pentru a se asigura că instanța supraveghează constituționalitatea 
celor mai importante principii și structuri ale societății, inclusiv toate drepturile fundamentale 
garantate constituțional. Prin urmare, restrângerea competenței Curții în așa măsură încât 
aceasta ar urma să examineze anumite legi de stat doar cu privire la o parte limitată a 
Constituției contravine scopului evident al legislaturii constituționale a Parlamentului ungar 
„de a spori protecția drepturilor fundamentale în Ungaria”4.

 În plus, în conformitate cu articolul 275 din dispozițiile tranzitorii, această restricție rămâne în 
vigoare pentru legile care au fost promulgate când proporția datoriei de stat față de produsul 
intern brut depășește 50%. În această privință, Comisia de la Veneția a formulat următoarea 

                                               
1 Vezi punctul 19 din Avizul 663/2012 privind Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic și remunerarea 
judecătorilor din Ungaria și Legea CLXI din 2011 privind organizarea și administrarea instanțelor din Ungaria, 
adoptat de Comisia de la Veneția în perioada 16-17 martie 2012. CDL-AD(2012)001.

2 Legea CCIII din 2011 privind alegerea deputaților în Parlamentul Ungariei.

3 Chestiunea libertății mass-mediei este abordată în Documentul de lucru nr.3.

4 Vezi punctul 99 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016.

5 Dispoziție anulată de Curtea Constituțională a Ungariei la 28 decembrie 2012 (Decizia nr.45/2012).
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critică: „Constituția impune criterii specifice pentru gestionarea bugetului de stat, precum și 
limite stricte pentru datoria de stat. Cu toate acestea, în loc de a da Curții Constituționale 
control deplin asupra constituționalității bugetului și a legislației taxelor, acesta îi conferă 
noului Consiliu pentru buget competență specială de a interveni în acest domeniu. În 
conformitate cu „puterea de veto” a Consiliului pentru buget, limitarea atribuțiilor Curții 
Constituționale, menționată mai sus, și care privește bugetul, impozitele și alte acte legislative 
financiare depinde de situația în care datoria de stat depășește 50% din PIB1. 

Independența Curții Constituționale și a membrilor săi ar trebui să fie prevăzută explicit în 
Constituție2 și ar trebui să se analizeze dacă dispozițiile Legii fundamentale privind statul de 
drept și separarea puterilor (articolele B și C) reprezintă sau nu garanții constituționale 
suficiente pentru independența Curții Constituționale3. 

5.2. O limitare a competențelor parlamentare

S-a introdus, de asemenea, o limitare a competențelor parlamentare în domeniul bugetar, 
deoarece proaspătul înființat Consiliu pentru bugete pare să dețină într-un număr de cazuri 
putere de „veto” pentru bugetul de stat4. Adoptarea bugetului este de obicei competența de 
bază și privilegiul exclusiv al Parlamentului și permite aplicarea 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 buget5. 

Se cuvin apoi reamintite criticile formulate de Comisia de la Veneția, conform cărora 
                                               
1 Vezi punctul 98 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Articolul 24 alineatul (1) din Legea fundamentală a Ungariei afirmă că „Curtea Constituțională este organul 
suprem pentru protejarea Legii fundamentale”, fără a face nicio trimitere la independența Curții Constituționale. 
Aceasta menționează apoi lista competențelor, iar ultimul paragraf se referă la o lege organică privind „normele 
detaliate privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Curții Constituționale.”

3 În remarcile sale privind proiectul de aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la Legea CLI din 2011 privind 
Curtea Constituțională din Ungaria, guvernul Ungariei a comentat după cum urmează: „Independența Curții 
Constituționale ca organ este un principiu care nu apare explicit în Legea fundamentală, dar rezultă din 
principiile generale ale Legii fundamentale, în special din principiul statului de drept și al separării puterilor,  
articolul B alineatul (1) și articolul C alineatul (1) din Legea fundamentală. CDL(2012)045.

4 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).” În articolul 36 alineatul (4) și alineatul (5) se prevăd următoarele: „(4) 
Parlamentul nu poate adopta o lege privind bugetul de stat care să permită datoriei de stat să depășească jumătate 
din produsul intern brut. (5) Câtă vreme datoria de stat depășește jumătate din produsul intern brut, Parlamentul 
nu poate adopta decât o Lege privind bugetul de stat care prevede reducerea datoriei de stat proporțional cu 
produsul intern brut.” 

5 Vezi punctul 129 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011, CDL-AD(2011)016.



DT\923929RO.doc 9/17 PE502.278v01-00

RO

calendarul foarte strâns pentru crearea noului cadru constituțional a limitat posibilitatea de a 
purta o dezbatere autentică împreună cu forțele de opoziție din Parlament1. Această practică ar 
putea slăbi funcționarea corectă a unui sistem de democrație reprezentativă, care se bazează 
pe respectarea drepturilor opoziției.

5.3. Independența sistemului judiciar: deficiențele restante

Sistemul judiciar a făcut obiectul unei reforme generale, prezentate în două legi organice2, a 
căror primă versiune compromitea clar independența judiciară3. Independența înseamnă că 
sistemul judiciar este liber față de presiunile externe și interferențele altor ramuri ale 
guvernului, în special ramura executivă. Această cerință face parte integrantă din principiul 
democratic fundamental al separării puterilor.

Actele organice menționate mai sus au fost modificate la 2 iulie 2012 de Parlamentul 
Ungariei.4 Modificările iau în considerare majoritatea recomandărilor Comisiei de la Veneția, 
reducând în special puterile președintelui Biroului judiciar național (BJN) și transferând 
câteva din puterile acestuia Consiliului judiciar național și consolidând responsabilitatea 
președintelui BNJ.

Cu toate acestea, rămân trei chestiuni principale cu privire la independența sistemului judiciar. 

În primul rând, garanțiile-cheie ale independenței judecătorilor, cum ar fi inamovibilitatea, o 
durată a mandatului garantată, structura și componența organelor de guvernare, nu sunt 
reglementate de Constituție și sunt prevăzute în actele legislative organice, care conțin și 
norme detaliate privind organizarea și administrarea sistemului judecătoresc. În ceea ce 
privește nivelul de reglementare, Comisia de la Veneția a considerat că „garanțiile, principiile 
și structurile constituționale referitoare la sistemul judiciar sunt subdezvoltate”5.

În al doilea rând, în ceea ce privește reglementarea transferurilor de cauze, normele anterioare 
                                               
1 Vezi punctul 144 din Avizul privind noua Constituție a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția, în perioada 
17-18 iunie 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Legea CLXI din 2011 privind organizarea și administrarea instanțelor din Ungaria și Legea CLXII din 2011 
privind statutul juridic și remunerarea judecătorilor din Ungaria.

3 Vezi documentul de lucru nr. 1 privind situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria 
(pe baza Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012) - independența sistemului judecătoresc.

4 Așa cum a concluzionat Comisia de la Veneția în Avizul său referitor la actele organice privind sistemul 
judiciar, care au fost modificate după adoptarea Avizului CDL-AD(2012)001 privind Ungaria: „ Modificările din 
2 iulie 2012 se referă la majoritatea observațiilor făcute în Avizul CDL-AD(2012)001 al Comisiei de la Veneția, 
din perioada 16-17 martie 2012, cu privire la Legea CLXI din 2011 referitoare la organizarea și administrarea 
instanțelor și Legea CLXII din 2011 referitoare la statutul juridic și remunerarea judecătorilor din Ungaria 
"(punctul 83 CDL-AD(2012)020).

5 Vezi punctul 82 referitor la actele organice privind sistemul judiciar, modificate după adoptarea Avizului CDL-
AD(2012)001 privind Ungaria, adoptat de Comisia de la Veneția în perioada 12-13 octombrie 2012. CDL-
AD(2012)020.
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au permis președintelui BJN să desemneze o altă instanță în locul instanței principale, pentru 
a asigura „judecarea cauzelor într-o perioadă de timp rezonabilă”. Modificările recent 
adoptate restricționează această putere, astfel încât președintele BJN trebuie să ia în prezent în 
considerare principiile stabilite de CJN când transferă cauzele și trebuie să furnizeze 
justificarea fiecărei decizii. Cu toate acestea, modificările nu stabilesc nici criteriile pentru 
selecția1 cauzelor care trebuie transferate, nici nu încredințează CJN mandatul de a adopta 
criterii de selecție, impus de dreptul la un proces echitabil și la un judecător legitim2.

În al treilea rând, este necesar să se aplice la timp și în mod corect hotărârea Curții de Justiție 
a Uniunii Europene, pronunțată la 6 noiembrie 20123, prin care se declară că scăderea de la 70 
la 62 de ani a vârstei de pensionare aplicabile judecătorilor unguri constituie o discriminare 
nejustificată pe motiv de vârstă. 

În această privință, merită reamintit faptul că executarea Hotărârii nr. 33/2012 a Curții 
Constituționale a Ungariei, prin care a fost anulată aceeași dispoziție, a generat insecuritate 
juridică. Comisia de la Veneția a comunicat următoarele: „Președinta BJN i-a invitat pe 
judecătorii afectați să intenteze apel la tribunalele muncii pentru a obține anularea destituirii 
lor. Mai mulți judecători au obținut deja câștig de cauză în procesele judecate de tribunalele 
muncii, dar Președinta BJN a atacat cu apel respectivele sentințe, deoarece nu a fost de acord 
cu motivarea acestora. Aspectul cel mai important este că nici chiar hotărârile definitive ale 
tribunalelor muncii nu vor conduce la reintegrarea judecătorilor în cauză în posturile ocupate 
anterior; aceștia vor fi supuși, în schimb, unui nou proces de numire și ar putea fi repartizați la 
alte tribunale decât cele în care își desfășurau activitatea înainte de a fi demiși”.4

În acest litigiu juridic este implicată și Curtea de la Strasbourg, întrucât două grupuri de 
judecători unguri au depus două plângeri la 20 iunie 2012, prin care solicită o hotărâre care să 
declare că legislația ungară ce prevede scăderea vârstei de pensionare a judecătorilor 

                                               
1 În această privință, comentariile Ungariei la proiectul de aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la actele 
organice modificate referitoare la sistemul judiciar (CDL(2012)072) precizează că: „CJN nu a obținut mandatul 
juridic de a elabora, pe lângă principiile pentru desemnarea instanței de judecată, principiile care reglementează 
selectarea cauzelor „de transferat”, deoarece doar președintele instanței care inițiază desemnarea poate judeca 
dacă se impune transferarea unei cauze, luând în considerare caracteristicile specifice ale cauzei, precum și 
volumul de lucru și capacitățile personalului instanței în cauză.”

2 Drepturile la un proces echitabil și la un judecător legitim sunt consacrate în articolul 47 alineatul (2) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în conformitate cu care „orice persoană are dreptul la un proces 
echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe independente și imparțiale, constituite în 
prealabil prin lege.” [...]". La nivel european, drepturile la un proces echitabil și un judecător legitim sunt 
garantate prin articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În Avizul său nr. 683/2012 privind 
legile organice privind sistemul judiciar, care au fost modificate după adoptarea Avizului CDL-AD(2012)001 
privind Ungaria, Comisia de la Veneția a concluzionat că „Comisia de la Veneția dezaprobă puternic sistemul de 
transferare a cauzelor, deoarece nu respectă principiul judecătorului legitim, care este o componentă esențială a 
statului de drept (punct 74, CDL-AD(2012)020).

3 Cauza C-286/12, Comisia c. Ungaria.

4 A se vedea punctul 76 din Avizul nr. 683/2012 al Comisiei de la Veneția.
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contravine Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului1. 

Pentru a se conforma hotărârilor pronunțate atât de Curtea Constituțională a Ungariei (nr. 
33/2012), cât și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în cauza C-286/12), Guvernul 
Ungariei a depus la 21 decembrie 2012 proiectul de lege nr. T/9598 de modificare a 
dispozițiilor legislative referitoare la limitele superioare de vârstă care urmează să fie aplicate 
în cadrul anumitor relații juridice din domeniul judiciar2.  

 Proiectul de lege nu a fost încă dezbătut de Parlamentul Ungariei.

În ceea ce privește vârsta de pensionare a judecătorilor, proiectul de lege stabilește limita 
superioară de vârstă și vârsta de pensionare la 65 de ani, dispoziții care se vor aplica la 
expirarea unei perioade de tranziție de 10 ani. Mai precis, proiectul de lege introduce o limită 
superioară de vârstă ce va scădea treptat până la 31 decembrie 2022, dată la care limita 
generală de vârstă pentru pensionare și limita superioară vor fi, ambele, de 65 de ani.

În ceea ce privește reintegrarea judecătorilor destituiți în mod ilegal, acest proiect de lege 
prevede soluția următoare pentru a se conforma Hotărârii nr. 33/2012 a Curții Constituționale: 
judecătorii revocați vor trebui să prezinte o declarație în vederea reintegrării lor către 
Președinta BJN, care va trebui să se asigure că judecătorilor în cauză le sunt rambursate 
remunerațiile neplătite și alte indemnizații. Ulterior, aceștia vor continua să fie angajați la 
„secțiunea de servicii” în cadrul căreia își exercitau funcțiile înainte de a fi revocați. 

Modul în care sunt formulate aceste dispoziții nu precizează dacă judecătorul va fi reintegrat 
în exact același post (cu aceleași atribuții și responsabilități) ca cel pe care-l deținea înainte de 
a fi destituit.

Proiectul de lege a exclus în mod expres posibilitatea ca un judecător să fie reintegrat pe un 
post de conducere în cadrul unei instanțe. Cu toate acestea, o foarte recentă propunere de 
amendament la proiectul de lege nr. T/9598 privind modificările legislative referitoare la 
limitele superioare de vârstă care urmează să fie aplicate în anumite relații juridice din 
sectorul judiciar3 elimină dispozițiile juridice care exclud reintegrarea pe posturi de conducere 
din domeniul judiciar și din cadrul parchetelor.

Dacă judecătorii nu solicită să fie reintegrați, Președinta BJN va trebui să emită un ordin de 
plată a unei indemnizații forfetare corespunzătoare remunerației pe 12 luni a judecătorului în 
cauză.

5.4. Revocarea din funcții a înalților funcționari înainte de expirarea mandatului lor

Un alt aspect legat de sistemul de control reciproc și de echilibru al puterilor îl constituie 
revocarea și înlocuirea persoanelor aflate la conducerea anumitor instituții înainte de expirarea 
                                               
1 45434/12 J.B. și alți 110, 45438/12 Almásy și alți 45.

2 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

3 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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duratei oficiale a mandatului lor. 

În urma transformării Curții Supreme în Curia, Președintele Curții Supreme a fost revocat, la 
rândul său, din funcție cu începere de la data de 1 ianuarie 2012, deși a fost ales de Parlament 
în 2009 pe o durată de șase ani1. Garantarea inamovibilității constituie un element-cheie al 
independenței puterii judecătorești

Noua Lege privind libertatea de informare2, adoptată în iulie 2011, a desființat instituția 
Comisarului pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare și a înlocuit-o cu Agenția 
Națională pentru Protecția Datelor, recent înființată. Fostul comisar, care a ocupat postul 
începând din septembrie 2008, a fost revocat din funcție cu începere de la 1 ianuarie 2012 (cu 
doi ani și jumătate înainte de expirarea mandatului său normal de șase ani).

Independența autorităților de protecție a datelor este înscrisă la articolul 16 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale. 
Comisia a inițiat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor3 împotriva Ungariei, 
argumentând că mandatul trebuie să aibă o durată rezonabilă și că este indispensabil ca, odată 
ce un stat membru a stabilit durata respectivului mandat, această durată să fie respectată. În 
motivarea apelului său, Comisia a făcut trimitere la Directiva 95/46/CE, care stabilește că una 
sau mai multe autorități publice ale statelor membre, care trebuie să acționeze în deplină 
independență în exercitarea funcțiilor care le sunt încredințate, trebuie să răspundă de 
monitorizarea aplicării dispozițiilor naționale prin care este transpusă directiva respectivă. 
Conform Comisiei: „destituirea înainte de termen a autorității cu atribuții de supraveghere a 
protecției datelor aduce atingere independenței acestei autorități, astfel cum este prevăzută de 
directivă”4. 

6. Reforma electorală   

În statele membre ale UE și, astfel, în UE, democrația impune ca legile electorale naționale să  
respecte un anumit set de standarde fundamentale. Aceste standarde decurg, în cea mai mare 
parte, în principal din principii constituționale aplicabile legislației electorale și, mai ales, din 
articolul 21 al Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948 și din articolul 3 al 
Protocolului adițional la Convenția europeană a drepturilor omului. Toate statele membre ale 
UE, inclusiv Ungaria, s-au angajat în favoarea Codului de bune practici în materie electorală, 

                                               
1 Articolul 11 alineatul (2) din dispozițiile tranzitorii are următorul conținut: „Mandatele Președintelui Curții 
Supreme și ale Președintelui și membrilor Consiliului Național al Justiției expiră odată cu intrarea în vigoare a 
Legii fundamentale”. 

2 Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare.

3 Comisia Europeană/Ungaria, Cauza C-288/12. Comisia a solicitat CJUE să declare că Ungaria nu și-a îndeplinit 
obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, deoarece l-a revocat din funcție pe comisarul responsabil cu protecția datelor.

4 Comisia Europeană/ Ungaria, Cauza C-288/12, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28 iulie 2012, C 
227/15.
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elaborat de Consiliul Europei1. 

Reforma instituțională și constituțională de anvergură din Ungaria include, de asemenea, o 
nouă lege electorală, și anume Legea CCIII din 2011 privind alegerile membrilor 
Parlamentului Ungariei2  și o nouă Lege privind procedura electorală.

Legea CCIII din 2011 privind alegerile membrilor Parlamentului Ungariei, adoptată la 23 
decembrie 2011 și aflată în vigoare de la 1 ianuarie 20123, a introdus următoarele modificări: 
o reducere semnificativă a numărului de locuri din Parlament (de la 386 la 199); - o formulă 
modificată de alocare a locurilor (un sistem electoral mixt proporțional și majoritar care 
acordă o pondere mai importantă partidului majoritar); - introducerea unui tur unic de scrutin 
în locul sistemului cu două tururi, utilizat anterior la alocarea locurilor în conformitate cu 
partea majoritară a sistemului electoral; - reducerea numărului de circumscripții electorale și 
includerea unei anexe care stabilește în detaliu fiecare district; extinderea dreptului de vot la 
cetățenii unguri care trăiesc în străinătate, dar numai pentru partea proporțională a alegerilor; 
norme specifice pentru reprezentarea minorităților naționale în cadrul Parlamentului.

La 18 septembrie 2012, mai mulți membri ai partidelor Fidesz și KDNP au depus un proiect 
de lege privind procedura electorală, prin intermediul unui proiect de lege al unui deputat4. 
Acest text vizează să înlocuiască actuala înscriere automată a alegătorilor, care se aplică 
tuturor cetățenilor cu domiciliul în Ungaria, cu un sistem de înscriere voluntară, care să 
condiționeze exercitarea, de către cetățeni, a dreptului de vot. 

Exact în ziua în care a fost depus proiectul de lege privind procedura electorală, a fost depusă 
în Parlament, tot sub forma unui proiect de lege al unui deputat5, o propunere de modificare a 
dispozițiilor tranzitorii ale Legii fundamentale, care, în urma primei modificări 
constituționale, au constituit o parte integrantă a Legii fundamentale. A fost adoptată de 
Parlament la 29 octombrie 2012 și publicată la 9 noiembrie. Cea de-a doua modificare 
constituțională a înscris în Legea fundamentală cerința înregistrării alegătorilor6. 
                                               
1 Codul de bune practici în materie electorală, elaborat în 2002 de Comisia pentru democrație prin drept conține 
o compilație a standardelor aplicabile  CDL(2002)023rev.

2 Comisia de la Veneția a pus la dispoziție o traducere oficială. A se consulta CDL-REF(2012)003.

3 A se consulta avizul comun al Comisiei de la Veneția și al OSCE/ODIHR. CDL-AD(2012)012.

4 T/8405.

5 T/8404.

6 La articolul 23 din dispozițiile tranzitorii ale Legii fundamentale au fost adăugate următoarele alineate (3)-(5): 
„(3) Pentru a pune în aplicare drepturile prevăzute la articolul XXIII din Legea fundamentală, toți alegătorii, în 
conformitate cu articolul XXIII alineatele (1)-(3) și (7) din Legea fundamentală, sunt înscriși, la cererea lor, într-
un registru; dreptul de vot nu poate fi exercitat decât după ce numele alegătorului a fost înscris în registru. 
Înscrierea poate fi solicitată a) de către alegătorii cu reședința în Ungaria: personal sau apelând la mijloace 
electronice care permit identificarea persoanei care adresează solicitarea, b) de către alegători care nu își au 
reședința în Ungaria: prin poștă sau apelând la mijloace electronice care permit identificarea persoanei care 
adresează solicitarea. (4) Înscrierea în registru poate fi solicitată cu cel mult 15 zile înaintea scrutinului sau a
referendumului. (5) Registrul se întocmește din nou în conformitate cu alineatele (3) și (4) de fiecare dată înainte 
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Proiectul de lege privind procedura electorală a fost semnat de Președintele Parlamentului  la 
1 decembrie 2012, și se aplică atât alegerilor naționale (parlamentare, locale și minorităților 
naționale), cât și alegerilor pentru Parlamentul European.

Legea nu a fost încă promulgată, deoarece, la 6 decembrie 2012, Președintele Republicii a 
trimis legea la Curtea Constituțională în vederea unui control constituțional în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) din Legea fundamentală1. 

În petiția sa, Președintele Republicii Ungaria a solicitat Curții să declare neconstituționale o 
serie de prevederi ale Legii privind procedura electorală care reglementează modalitățile de 
înregistrare a alegătorilor și publicitatea politică pe durata campaniei (articolele  88, 92, 151, 
articolul 152 alineatul (5), articolul 154 alineatul (1), articolul 353 alineatul (4)). Propunerea 
Președintelui se întemeiază pe articolele B (democrația și statul de drept), I (primul articol de 
la Capitolul „Libertate și răspundere”), IX (libertatea de exprimare și libertatea presei), XV 
(egalitatea și dreptul la nediscriminare) și XXIII (dreptul de vot) din Legea fundamentală, pe 
articolul 23 alineatul (3) din dispozițiile tranzitorii ale acesteia și, de asemenea, face trimitere 
la articolul 3 din Primul protocol adițional2 la CEDO și la jurisprudența CtEDO.

Mai precis, sunt contestate următoarele dispoziții:

- articolul 88 alineatele (1)-(2) prevede două modalități diferite de înregistrare pentru 
alegătorii cu domiciliul în Ungaria și, respectiv, pentru alegătorii cu domiciliul în străinătate. 
Alegătorii cu domiciliul în Ungaria se pot înscrie personal sau prin intermediul „portalului 
cetățenilor”, și anume printr-un mijloc electronic care permite identificarea persoanei care 
adresează cererea. Cererea trebuie adresată autorității locale competente din localitatea în care 
își are domiciliul alegătorul. Alegătorii care nu își au domiciliul în Ungaria se pot înregistra 
prin corespondență sau prin intermediul „portalului cetățenilor”. Conform propunerii 
Președintelui, obligația de a adresa cererea către autoritatea locală competentă constituie o 
condiție mai strictă decât ceea ce se prevede în dispozițiile tranzitorii și ar putea încălca 
principiul proporționalității.
- Articolul 92 stipulează că alegătorii care își au domiciliul în Ungaria, dar care nu dispun de 
o adresă intră sub incidența dispozițiilor aplicabile alegătorilor care își au domiciliul în 
străinătate. Conform propunerii Președintelui, această dispoziție este discriminatorie.
- Articolul 151 și 152 alineatul (5) se referă la campania electorală. Publicitatea cu caracter 
politic transmisă pe durata campaniilor electorale nu va fi autorizată decât pentru prestatorii 

                                                                                                                                                  
de alegerile parlamentare generale, cu excepția alegerilor organizate fie în urma autodizolvării Parlamentului, fie 
în urma dizolvării sale printr-o decizie care nu îi aparține”. 

1 „În cazul în care consideră că o lege sau oricare dintre dispozițiile acesteia contravin Legii fundamentale [...],  
Președintele Republicii trimite legea respectivă către Curtea Constituțională în vederea examinării conformității 
sale cu Legea fundamentală.” 

2 Articolul 3 din Primul protocol adițional la CEDO: „Înaltele părți contractante se angajează să organizeze, la 
intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condițiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu 
privire la alegerea corpului legislativ”.
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de servicii media din sectorul public și va fi interzisă cu 48 de ore înaintea votării. 
Cinematografele nu vor fi autorizate să difuzeze mesaje publicitare cu caracter politic. 
Conform propunerii, această normă contravine libertății de exprimare și libertății presei. 

- Articolul 154 alineatul (1) interzice publicarea rezultatelor sondajelor de opinie referitoare la 
alegeri pe durata ultimelor 6 zile ale campaniei electorale. Conform propunerii, această 
dispoziție contravine libertății de exprimare și libertății presei.
- Articolul 353 alineatul (4) conține o dispoziție tehnică referitoare la aplicabilitatea noii 
proceduri, care pare să contravină articolului 23 din dispozițiile tranzitorii.

În urma petiției din 4 ianuarie 2013 a Președintelui Ungariei, Curtea Constituțională a 
finalizat procesul de examinare constituțională (Hotărârea nr. 1/2013)1. 

În ceea ce privește cerința înregistrării, Curtea a declarat că, în cazul cetățenilor cu domiciliul 
în Ungaria, înregistrarea obligatorie restricționează dreptul de vot fără nicio justificare, ceea 
ce contravine Legii fundamentale. Dimpotrivă, Curtea a admis că înregistrarea este justificată 
în anumite cazuri, întrucât facilitează exercitarea drepturilor de vot ale anumitor categorii de 
alegători. Acestea includ alegătorii unguri care nu își au domiciliul în Ungaria, membrii 
minorităților naționale care locuiesc în Ungaria și doresc să voteze pentru liste ale 
minorităților naționale și alegătorii care au nevoie de ajutor pentru a participa la alegeri. De 
asemenea, Curtea a adăugat că, dacă acești alegători, al căror drept de vot nu poate fi garantat 
în cazul în care nu se înscriu în prealabil, nu se pot înscrie decât în localitatea în care își au 
domiciliul permanent, și nu în localitatea în care își au reședința obișnuită, acest fapt ar 
constitui o limitare disproporționată a dreptului de vot. 

Curtea Constituțională a constatat, de asemenea, caracterul discriminatoriu al excluderii 
posibilității înscrierii personale a alegătorilor care trăiesc în Ungaria fără a dispune de o 
adresă.

În ceea ce privește normele referitoare la campania electorală, Curtea a declarat că dispozițiile 
care permit difuzarea publicității cu caracter electoral doar de către prestatorii de servicii 
media din sectorul public și normele prin care se interzice publicarea de sondaje de opinie 
publică cu șase zile înaintea alegerilor limitează într-o măsură disproporționată libertatea de 
exprimare și libertatea presei, contravenind, prin urmare, Legii fundamentale.

Prin urmare, Curtea a declarat neconstituționale următoarele dispoziții din Legea privind 
procedura electorală adoptată la 26 noiembrie 2012: §§ 82(2), 88(1), 92, 106, 151, 152(5), 
154(1), 353(4).     

7. Recenta propunere vizând introducerea unei a patra modificări constituționale

La 8 februarie 2013, coaliția FIDESZ/KDNP a depus, sub forma unei proiect de lege al unui 
deputat, o propunere vizând introducerea unei a patra modificări constituționale, care a fost 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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semnată de aproape toți membrii coaliției.

Propunerea vizând introducerea unei a patra modificări constituționale inserează în textul 
Legii fundamentale toate dispozițiile tranzitorii, cu excepția dispoziției referitoare la 
obligativitatea înscrierii pe listele electorale, care au fost anulate de Curtea Constituțională a 
Ungariei la 28 decembrie 2012 din motive legate de procedură (Hotărârea nr. 45/2012). 
Aceste dispoziții includ, de exemplu: prevederile referitoare la fostul partid comunist, inclusiv 
neaplicarea normelor de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile grave comise pe 
durata dictaturii comuniste (articolul 3 din propunere, care adaugă articolul U (nou) la 
secțiunea „Principii fundamentale” a Legii fundamentale, anterior Preambulul și articolele 1-4 
din dispozițiile tranzitorii); competența Parlamentului de a întocmi liste ale bisericilor 
recunoscute oficial (articolul 4 din propunere, anterior, articolul 21 alineatul (1) din 
dispozițiile tranzitorii); competența Parlamentului de a stabili norme detaliate de aplicare 
referitoare la drepturile naționalităților care trăiesc în Ungaria și cerințele referitoare la 
recunoașterea unei naționalități (articolul 9 din propunere, anterior, articolul 21 alineatul (2) 
din dispozițiile tranzitorii); competența președintelui Biroului Judiciar Național de a repartiza 
cauze spre judecare altor instanțe decât tribunalele competente (articolul 14 din propunere, 
anterior, articolul 11 alineatele (3)-(4) din dispozițiile tranzitorii);  prelungirea pe o perioadă 
nedeterminată a restricției referitoare la controlul jurisdicțional asupra legilor bugetare și 
financiare (articolul 17 alineatul (1) din propunere) etc.

Mai mult decât atât, propunerea vizând o a patra modificare constituțională conține cel puțin 
două clauze referitoare la Curtea Constituțională care constituie motive de îngrijorare: 

În temeiul primei dispoziții, Curtea Constituțională nu poate revizui Legea fundamentală și 
nici modificările aduse acesteia decât din motive de conformitate cu cerințele procedurale 
prevăzute în Legea fundamentală în ceea ce privește adoptarea și promulgarea sa [articolul 12 
alineatul (4) din propunere)]. Astfel, în viitor, Curtea nu va fi în măsură să revizuiască 
aspectele de fond ale niciuneia dintre modificările constituționale și, prin urmare, Legea 
fundamentală va putea face obiectul oricărui amendament, indiferent de conținutul acestuia1.   
Pentru a veni în completarea acestei dispoziții, articolul 11 din propunere urmărește să-i 
acorde Președintelui Republicii dreptul de a trimite Legea fundamentală adoptată și orice 
amendamente la aceasta către Curtea Constituțională în vederea unui control al conformității 
(doar) cu cerințele procedurale prevăzute în Legea fundamentală și referitoare la adoptarea 
acesteia.
În plus, propunerea impune un termen scurt pentru efectuarea acestui control, și anume „cel 
mult treizeci de zile” [articolul 12 alineatul (5) din propunere)]. 
Conform celei de-a doua dispoziții, hotărârile Curții Constituționale și motivările aferente 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a Legii fundamentale nu pot fi luate în considerare în 
scopul interpretării Legii fundamentale (articolul 19 din propunere). Cu alte cuvinte, nu va fi 
posibil să se ia în considerare 20 de ani de jurisprudență constituțională în scopul interpretării 
Legii fundamentale. Proiectul nu precizează obiectul acestei interdicții; prin urmare, aceasta 
se va aplica, eventual, nu doar Curții Constituționale, dar și instanțelor ordinare. (Mai multe 
principii constituționale ale dreptului ungar se bazează exclusiv pe jurisprudența Curții. De 

                                               
1 Într-adevăr, din jurisprudența constantă a Curții, reiese că aceasta nu a revizuit decât modificările 
constituționale legate de motive procedurale, dar această practică s-a bazat mai degrabă pe reținerea autoimpusă 
a Curții decât pe o interdicție constituțională. 
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exemplu, pe lângă obligațiile prevăzute de dreptul internațional, temeiul juridic intern al 
inexistenței pedepsei capitale îl constituie Hotărârea nr. 23/1990 a Curții Constituționale).   
Propunerea impune noi restricții jurisdicției Curții Constituționale: - impune un termen scurt 
(„imediat sau în cel mult treizeci de zile”) pentru controlul conformității cu Legea 
fundamentală a oricăreia dintre reglementările juridice aplicabile într-un anumit caz, control 
efectuat la cererea unui judecător [articolul 12 alineatul (1) din propunere].
În plus, o serie de drepturi fundamentale ar putea fi restrânse ca urmare a unora dintre 
dispozițiile propunerii vizând introducerea unei a patra modificări constituționale, deși Curtea 
Constituțională a declarat anterior că astfel de restrângeri sunt neconstituționale:

- libertatea de exprimare nu poate fi exercitată cu scopul de a încălca demnitatea națiunii 
ungare (și a altor comunități, precum cele etnice, rasiale sau a minorităților religioase), 
dispoziție ce a fost deja declarată neconstituțională prin hotărârile 30/19921 și 18/20042

(articolul 5 alineatul (2) din propunere);

- studenții care și-au efectuat studiile pe locuri subvenționate de la buget de la universitățile 
ungare pot fi obligați prin lege să lucreze în Ungaria pe o anumită perioadă după absolvirea 
studiilor (articolul 7 din propunere); amendamentul stipulează că o astfel de restricție este 
reglementată exclusiv de dreptul ungar (dispoziția a fost deja declarată neconstituțională din 
motive de formă prin Hotărârea 32/20123);
- șederea într-un loc public cu titlu de domiciliu permanent poate fi declarată ilegală printr-o 
lege adoptată de Parlament sau printr-o hotărâre a autorităților locale (dispoziție declarată deja 
neconstituțională prin Hotărârea 38/20124).

În ultimul rând, propunerea vizând introducerea unei a patra modificări constituționale 
propune includerea în textul Constituției și a altor dispoziții, cum ar fi:

- existența unui „Gardian al Parlamentului”, aflat sub conducerea Președintelui Camerei;
- normele referitoare la gestiunea financiară a instituțiilor publice de învățământ superior sunt 
stabilite de Guvern, care supervizează, de asemenea, gestiunea financiară a acestora.
Propunere vizând introducerea unei a patra modificări constituționale este dezbătută în 
prezent de Parlamentul Ungariei.

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf

3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument


