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1. Introducere

Acest al cincilea document conține:

un rezumat al metodologiei utilizate în vederea abordării Rezoluției din 
16 februarie 2012 adoptate în ședință plenară;

o prezentare generală a obiectului și a implicațiilor valorilor comune europene 
consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și ale mecanismului de 
monitorizare și de sancționare corespunzător enunțat la articolul 7 din TUE;

o actualizare a analizei juridice efectuate în documentele de lucru anterioare, luând în 
considerare adoptarea, foarte recentă, a celui de-al patrulea amendament constituțional 
de către Parlamentul Ungariei;

un tabel cu legile care impun o majoritate de două treimi și legile organice din vechea 
Constituție și din Legea fundamentală a Ungariei.

În cele din urmă, documentul formulează o serie de concluzii care vor fi dezvoltate în 
continuare în cadrul viitorului proiect de raport. 

2. O abordare factuală pentru evaluarea Rezoluției adoptate în plen la 16 februarie 2012

În Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la recentele evoluții politice din Ungaria1, 
Parlamentul European a însărcinat Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în 
cooperare cu Comisia Europeană, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, să urmărească 
dacă și modul în care au fost implementate următoarele recomandări și să își prezinte 
concluziile într-un raport:

- sistemul judiciar este complet independent, asigurând, în special, că Autoritatea Judiciară 
Națională, Parchetul și instanțele, în general, sunt reglementate fără a se exercita influențe 
politice, iar mandatele judecătorilor numiți independent nu pot fi scurtate în mod arbitrar;

- reglementările Băncii Naționale a Ungariei respectă legislația europeană;

- independența instituțională a protecției datelor și libertatea de informare sunt restabilite și 
garantate prin dispozițiile și prin aplicarea legilor relevante;

- este restabilit pe deplin dreptul Curții Constituționale de a revizui orice lege, inclusiv legile 
bugetare și fiscale;

- libertatea și pluralismul presei sunt garantate prin dispozițiile și aplicarea Legii ungare 
privind mass-media, în special în privința participării reprezentanților societăți civile și ai 
opoziției în Consiliul Mass-mediei;
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//RO.
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- noua lege electorală respectă standardele democratice europene și principiul alternanței 
politice;

- dreptul de a practica opoziția politică în mod democratic este garantat în interiorul și în afara 
instituțiilor;

- legea privind bisericile și denumirile religioase va respecta principiile fundamentale ale 
libertății de conștiință și va evita condiționarea înregistrării bisericilor de obținerea aprobării 
din partea Parlamentului ungar cu o majoritate de două treimi;

În vederea asigurării conformității cu sarcina de monitorizare și de urmărire atribuită, s-au 
întocmit patru documente de lucru tematice1 pe baza unor evaluări juridice cuprinzătoare. De 
asemenea, fiecare document de lucru a fost cosemnat de raportor și de un raportor alternativ 
din partea unui grup politic diferit, demonstrând astfel largul consens existent între diversele 
forțe politice în ceea ce privește analiza foarte obiectivă și factuală efectuată în documentele 
de lucru.

Au fost luate în considerare în versiunile atent revizuite ale acestor documente observațiile 
autorităților ungare referitoare la diferitele documente de lucru.

Comisia LIBE a fost autorizată de Conferința președinților, la 27 iunie 2012, să trimită o 
delegație ad-hoc la Budapesta, în perioada 24-26 septembrie 2012, alcătuită din opt deputați 
reprezentând toate grupurile politice și deputații neafiliați. Au fost invitați să participe la 
reuniuni, în calitate de observatori, membrii unguri ai Comisiei LIBE.

Această vizită a reprezentat un pas important în inițierea unui dialog între autoritățile ungare 
și Parlamentul European.

În faza pregătitoare, precum și în cursul vizitei, delegația PE s-a putut baza pe sprijinul deplin 
al autorităților ungare. Delegația dorește să mulțumească membrilor Adunării Naționale a 
Ungariei, ai Guvernului Ungariei, ai sistemului judiciar, precum și tuturor personalităților, 
experților, organizațiilor și misiunilor diplomatice care au pus la dispoziția deputaților în 
Parlamentul European informații și analize detaliate.

3. Articolul 2 din TUE și implicațiile sale
Articolul 2 TUE consacră valorile pe care se fondează Uniunea: „valorile respectării 
demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste 
valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, 
                                               
1 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; 
Documentul de lucru nr. 2 privind situația drepturilor fundamentale: standarde și practici în Ungaria (în 
conformitate cu rezoluția PE din 16 februarie 2012) – principii fundamentale și drepturi fundamentale; 
Documentul de lucru nr. 3 privind situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria (pe 
baza Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012) – Legislația privind mass-media; Documentul de 
lucru nr. 4 privind situația drepturilor fundamentale: standarde și practici în Ungaria (în conformitate cu rezoluția 
PE din 16 februarie 2012) – principiile democrației și ale statului de drept.
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nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.”
Respectarea și promovarea valorilor europene comune constituie, înainte de toate, un element 
esențial al identității Uniunii Europene și o condiție pentru aderarea la UE. Articolul 49 din 
TUE precizează clar că „orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 și 
care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii” (pe lângă 
ratificarea Convenției europene a drepturilor omului).

Respectarea și promovarea valorilor comune europene este totodată o condiție necesară 
păstrării în totalitate a prerogativelor de membru, fapt confirmat de procedura specifică 
prevăzută la articolul 7 din TUE. Articolul 7 alineatul (1) din TUE acordă instituțiilor UE 
competența de a evalua dacă există un risc clar de încălcare gravă a valorilor comune 
prevăzute la articolul 2 de către un stat membru și de a se angaja pe plan politic împreună cu 
țara respectivă în vederea prevenirii și a remedierii încălcărilor, în timp ce scopul suprem al 
mijloacelor prevăzute la articolul 7 alineatele (2) și (3) din TUE îl reprezintă penalizarea și 
remedierea unei încălcări grave și persistente a valorilor comune.

Valorile comune europene merg mână în mână cu angajamentul UE față de diversitate, 
exprimat prin obligația Uniunii de a respecta „egalitatea statelor membre în raport cu 
tratatele, precum și identitatea lor națională”, astfel cum se prevede la articolul 4 
alineatul (2) din TUE. În cadrul tratatelor, respectarea „identităților naționale” și a „diferitelor 
sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre”1 este asociată intrinsec cu principiile 
„cooperării loiale”2, al „recunoașterii reciproce”3 și, prin urmare, al încrederii reciproce. 
Aceasta înseamnă că o abatere de la valorile comune europene (sau o încălcare a acestora) de 
către un stat membru nu se poate justifica prin aplicarea unor tradiții naționale, și nici prin 
exprimarea unei identități naționale atunci când o asemenea abatere are drept rezultat o 
deteriorare a principiilor care stau la baza integrării europene, cum ar fi principiul 
recunoașterii reciproce. Prin urmare, o trimitere la articolul 4 alineatul (2) din TUE este 
aplicabilă numai în condițiile în care un stat membru respectă valorile menționate la 
articolul 2 din TUE. Cu alte cuvinte, respectarea valorilor fundamentale comune este o 
condiție indispensabilă pentru asigurarea unei recunoașteri reciproce efective (consacrate în 
mod explicit, de exemplu, la articolele 81 și 82 din TFUE) și a unei cooperări transfrontaliere 
efective pe baza încrederii reciproce în privința respectării aceluiași set de valori 
fundamentale, creându-se astfel un spațiu european de libertate, securitate și justiție veritabil 
și funcțional.

Mai mult decât atât, conformitatea cu valorile fundamentale comune este o condiție 
indispensabilă pentru respectarea substanței cetățeniei Uniunii4. Într-adevăr, astfel cum a fost 
clarificat prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), valorile comune 
europene constituie „nucleul dur” al drepturilor asociate statutului de cetățean al UE 

                                               
1 A se vedea articolul 67 din TFUE.
2 Articolul 4 alineatul (3) din TUE.
3 Articolele 81 și 82 din TFUE.
4 Pentru explicații detaliate cu privire la această afirmație, a se vedea Documentul de lucru nr. 2 privind situația 
drepturilor fundamentale: standarde și practici în Ungaria (în conformitate cu Rezoluția PE din 
16 februarie 2012) – Principii fundamentale și drepturi fundamentale.
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indiferent de diferențele politice și culturale legate de identitatea națională1.

În fine, credibilitatea Uniunii înseși în ochii țărilor terțe, fondată pe seriozitatea cu care 
Uniunea tratează aspectele democratice și pe cele legate de drepturile fundamentale ca și cum 
ar fi propriile sale valori, ar fi periclitată dacă statele membre nu ar fi în măsură sau nu ar fi 
dispuse să se ridice la nivelul standardelor pe care ele însele și le-au asumat.

În lumina celor expuse mai sus, este clar că protecția valorilor comune europene se aplică atât 
situațiilor interne, cât și celor transfrontaliere, întrucât nu există implicații pentru articolul 2 
din TUE ca urmare a limitării de la articolul 51 alineatul (1) din cartă2, iar articolul 7 din TUE 
nu se limitează la domeniile de politică care intră sub incidența dreptului UE. Un astfel de 
raționament este confirmat de CJUE, care face referire la „beneficiul efectiv al esenței 
drepturilor corespunzătoare statutului de cetățean al Uniunii” chiar și într-o situație cu 
caracter pur intern3.

În plus, respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este recunoscută în mod 
explicit printre valorile enunțate la articolul 2. În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea se 
angajează să promoveze aceste valori și să combată excluziunea socială și discriminarea și, în 
acest scop, a instituit un cadru juridic de luptă împotriva discriminării, a rasismului și a 
xenofobiei4. Prin urmare, guvernele statelor membre sunt obligate să adopte o legislație 
națională care interzice discriminarea. Cu toate acestea, legislația nu poate, doar prin mijloace 
proprii, să realizeze obiectivul creării unei societăți în care să nu existe niciun fel de 
discriminare. Autoritățile din statele membre au o obligație pozitivă de a acționa în vederea 
evitării încălcării acestor drepturi și nu pot rămâne neutre în acest demers.

Responsabilitatea statelor membre de a le garanta tuturor cetățenilor respectarea drepturilor 
omului, indiferent de etnia sau convingerile acestora, vizează toate nivelurile administrației 
publice, precum și autoritățile însărcinate cu aplicarea legii, și presupune totodată promovarea 
activă a toleranței și denunțarea unor fenomene precum discursul de incitare la ură în sfera 
publică.

Recent, mai multe cazuri de declarații publice antisemite și îndreptate împotriva romilor, 
precum și acordarea premiului național pentru jurnalism au suscitat motive de îngrijorare 
serioase privind intoleranța și rasismul din Ungaria. În istoria Europei, rasismul a fost și este 
un flagel: în fața unor asemenea evenimente, nici Uniunea nu poate să rămână indiferentă, 
nici guvernele naționale nu pot rămâne fără reacție.

4. Impactul celui de-al patrulea amendament constituțional

La 11 martie 2013, Parlamentul Ungariei a adoptat cel de-al patrulea amendament 
constituțional, a cărui propunere a fost depusă la 8 februarie 2013 sub forma unui proiect de 
                                               
1 A se vedea cauza C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că 
„articolul 20 TFUE se opune unor măsuri naționale care au efectul de a-i priva pe cetățenii Uniunii de beneficiul 
efectiv al esenței drepturilor conferite de statutul lor de cetățean al Uniunii”.
2 Unde CJUE interpretează aplicarea legislației UE într-un sens larg – a se vedea, de exemplu, cauza C-260/89, ERT.
3 A se vedea în acest sens cauza C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și 
xenofobiei prin intermediul dreptului penal, JO L 328, 6.12.2008, p. 55.
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lege inițiat de un singur membru1. Amendamentul a fost adoptat cu 265 de voturi pentru, 11 
împotrivă și 33 de abțineri. Acesta a fost semnat de către Președintele Camerei, la 18 martie, și de 
Președintele Ungariei, la 25 martie. El a fost publicat în Monitorul Oficial al Ungariei în aceeași zi2.

Astfel, Constituția, în vigoare doar de un an, a fost modificată printr-un amendament de nouă 
pagini cuprinzând 22 de articole. Aceasta s-a întâmplat în pofida unei solicitări a Secretarului 
General al Consiliului Europei, dl Jagland, de a se întârzia adoptarea amendamentului până când 
acesta va putea fi evaluat de Comisia pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția)3. 

Într-o declarație comună emisă în aceeași zi cu adoptarea celui de-al patrulea amendament 
constituțional, Președintele Comisiei Europene, dl Barroso, și dl Jagland au exprimat îngrijorarea 
Comisiei Europene și a Consiliului Europei cu privire la principiul statului de drept4. Aceleași 
preocupări au fost exprimate de Guvernul SUA5 în legătură cu adoptarea Legii fundamentale 
înseși, precum și cu modificările sale.

Obiectivul principal al celui de-al patrulea amendament constituțional este integrarea în textul 
Legii fundamentale a tuturor dispozițiilor tranzitorii, cu excepția dispoziției referitoare la 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 din 2013.
3 http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
A se vedea, de asemenea, analiza profesorului Kim Lane Scheppelede la Universitatea din Princeton, audiere în 
Comisia Congresului SUA pentru Securitate și Cooperare în Europa (Comisia de la Helsinki), 19 martie 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 A se vedea, de exemplu, declarația lui Brent Harley, Secretar de Stat adjunct, audiere în Comisia Congresului 
SUA pentru Securitate și Cooperare în Europa (Comisia de la Helsinki), 19 martie 2013: „Înainte de vizita în 
Ungaria a fostului Secretar Clinton din iunie 2011, am luat act de controversata lege privind mass-media și de 
noua constituție a Ungariei – care, în limba ungară, este denumită Legea fundamentală – deoarece unele 
dispoziții ale acestora au suscitat preocupări în rândul observatorilor imparțiali. În ambele cazuri, ne-am 
exprimat îngrijorarea cu privire la conținutul, dar și la procesul prin care au fost adoptate acestea…; fiind 
vorba de un act atât de fundamental precum o constituție sau o lege care afectează libertatea presei, procesul 
trebuie să conducă la un consens al unui segment reprezentativ al societății, și nu să reflecte exclusiv opiniile 
coaliției de guvernământ. Rapiditatea cu care au fost elaborate și apoi adoptate aceste legi, precum și lipsa unei 
consultări serioase cu diferitele sectoare ale societății, nu au onorat spiritul democratic pe care poporul ungur 
l-a îmbrățișat în urmă cu mult timp. Acesta este și motivul pentru care Secretarul Clinton a vizitat Budapesta în 
2011, invitând Ungaria să demonstreze „un angajament real în ceea ce privește independența sistemului de 
justiție, libertatea presei și transparența guvernamentală”. …Am aflat apoi cu bucurie că, la începutul acestui 
an, Curtea Constituțională a Ungariei a pronunțat o serie de hotărâri care au anulat legislația controversată. 
Acest fapt a demonstrat că Curtea poate servi ca instanță de control eficient asupra guvernului. Din păcate, 
reacția guvernului ungar a pus din nou sub semnul întrebării angajamentul acestuia în ceea ce privește 
controalele și echilibrele, precum și independența instituțională. Guvernul a elaborat și a adoptat rapid un nou 
amendament constituțional, care reinstituia parțial legi care tocmai fuseseră anulate de Curte. Încă odată, 
procesul a fost precipitat și nu a ținut seama de consultarea largă a societății. Mai mult decât atât, guvernul 
ungar a ignorat apelurile venite din partea Departamentului de Stat, a Comisiei Europene și a Consiliului 
Europei, precum și din partea mai multor ONG-uri ungare, care au un caracter nepartizan reputat, de a se 
demara un proces mai atent, mai deliberativ și de a permite experților Comisiei de la Veneția să reexamineze 
amendamentul.”
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obligativitatea înscrierii pe listele electorale, care au fost anulate de Curtea Constituțională a 
Ungariei la 28 decembrie 2012 (Hotărârea nr. 45/2012). În pofida faptului că dispozițiile 
tranzitorii au fost anulate din motive formale și procedurale, iar Curtea a solicitat Parlamentului 
să „revizuiască aspectele legate de reglementare ale dispozițiilor netranzitorii anulate și […] să 
decidă asupra celor care necesită o reglementare repetată și asupra nivelului izvoarelor de 
drept”, Curtea a pronunțat, de asemenea, o hotărâre clară cu privire la aspectele de fond și a 
hotărât asupra practicii neutralizării reexaminării judiciare prin deschiderea textului constituției: 

„Legalitatea constituțională nu presupune doar cerințe procedurale, formale și de drept public în materie 
de validitate, ci și cerințe de fond. Criteriile constituționale ale unui stat democratic supus statului de
drept sunt, in același timp, valorile constituționale, principiile și libertățile democratice fundamentale 
consacrate în tratate, acceptate și recunoscute de comunitățile de state democratice supuse statului de 
drept, precum și în ius cogens, care este, parțial, identic cu principiile amintite anterior. După caz, 
Curtea Constituțională poate chiar să examineze executarea liberă și constituționalizarea cerințelor de 
fond, a garanțiilor și a valorilor statelor democratice supuse statului de drept. În statele democratice 
bazate pe statul de drept, constituțiile conțin norme și cerințe procedurale și de fond constante. Cerințele 
constituționale procedurale și de fond nu sunt stabilite la un nivel inferior în era Legii fundamentale 
comparativ cu nivelul acestora de la momentul (Legii) Constituției. Cerințele unui stat constituțional 
supus statului de drept continuă să fie aplicate în mod constant în prezent, deoarece sunt programe 
pentru viitor. Statul constituțional supus statului de drept este un sistem de valori, principii și garanții 
constante. Nivelul valorilor, principiilor și garanțiilor odată adoptat într-un stat constituțional supus 
statului de drept nu poate fi redus, iar acestea trebuie aplicate la fel de strict ca înainte.” 1

În pofida acestei hotărâri, cel de-al patrulea amendament constituțional include, după cum s-a 
menționat mai sus, toate dispozițiile tranzitorii anulate, mai puțin una, precum și celelalte 
dispoziții anulate anterior2. 

                                               

1 Hotărârea 45/2012, punctul IV.7, a se vedea: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Normele integrate includ:

- 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 amendament, care adaugă 
articolul U (nou) la secțiunea „Principii fundamentale” a Legii fundamentale, anterior Preambulul și articolele 1-4
din dispozițiile tranzitorii], de natură să ridice probleme juridice sensibile legate de respectarea prezumției de 
nevinovăție, a dreptului de proprietate, a legalității și chiar a libertății de exprimare, fapt demonstrat deja de 
jurisprudența CEDO (a se vedea, de exemplu, Korbely/Ungaria, cauza nr. 9174/02, Hotărârea din 
19 septembrie 2008; Vajnai/Ungaria, cauza nr. 33629/06, 8 iulie 2008; sau Fratanol /Ungaria, cauza nr. 
29459/10, Hotărârea din 3 noiembrie 2011). Fără a pune sub semnul întrebării dreptul moral de a condamna fostul 
regim totalitar comunist din Ungaria și gravele nedreptăți pe care le-a comis acesta, orice măsuri juridice îndreptate 
împotriva persoanelor (măsuri de drept penal sau alte măsuri) trebuie să respecte în totalitate statul de drept dintr-o 
democrație;

- competența Parlamentului de a întocmi liste ale bisericilor recunoscute oficial [articolul 4 din amendament, 
anterior, articolul 21 alineatul (1) din dispozițiile tranzitorii];

- competența Parlamentului de a stabili, în temeiul unei legi organice, norme detaliate de aplicare referitoare la 
drepturile naționalităților care trăiesc în Ungaria și cerințele referitoare la recunoașterea unei naționalități 
[articolul 9 din amendament, anterior, articolul 21 alineatul (2) din dispozițiile tranzitorii];

- competența Președintelui Biroului Judiciar Național de a repartiza cauze spre judecare altor instanțe decât 
tribunalele competente, pentru a garanta „judecarea cauzelor într-un termen rezonabil” [articolul 14 din 
amendament, anterior, articolul 11 alineatele (3)-(4) din dispozițiile tranzitorii]; în condițiile în care această 
posibilitate suscită motive serioase de îngrijorare sub aspect juridic referitoare la eventuala influență politică 
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Mai mult decât atât, cel de-al patrulea amendament constituțional conține cel puțin două 
clauze referitoare la Curtea Constituțională, care constituie motive serioase 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 2 
și articolul 12 alineatul (3) din amendament]. Astfel, în viitor, Curtea Constituțională din 
Ungaria nu va fi în măsură să revizuiască aspectele de fond ale niciunuia dintre 
amendamentele constituționale, și nici să reexamineze compatibilitatea de fond a 
amendamentelor constituționale cu principiile constituționale fundamentale. Rezultă că Legea 
fundamentală va fi deschisă oricărei modificări, indiferent de conținut1. 

În urma adoptării celui de-al patrulea amendament constituțional, Curtea Constituțională a 
Ungariei „nu mai este organul suprem de protecție constituțională”2, deoarece Parlamentul va 
avea, din acest moment, dreptul de a modifica Legea fundamentală după cum dorește, chiar și 
în cazul în care modificările sale aduse constituției contrazic alte norme și principii 
constituționale. Este de la sine înțeles faptul că acest transfer de competențe în materie 
constituțională, în avantajul Parlamentului și în dauna Curții Constituționale, subminează grav 
principiul separării puterilor în stat și un sistem funcțional de control și echilibru, care sunt 
corolare esențiale ale statului de drept. Istoria europeană trecută demonstrează cât se poate de 
clar faptul că o democrație reală bazată pe statul de drept nu înseamnă numai o majoritate 
parlamentară (întrucât o majoritate ar putea chiar să demoleze democrația însăși), ci constă 
dintr-un echilibru corect între opinia majoritară și respectarea minorităților și a drepturilor 
fundamentale ale individului3, un rol substanțial în această privință avându-l instanțele, în 
calitate de partener egal al legiuitorului. Într-un sistem democratic, orice atac la adresa 
independenței sistemului judiciar sau orice limitare a acesteia reprezintă un atac direct 
îndreptat împotriva republicii democratice ca atare, fapt enunțat deja de A. de Tocqueville în 
analiza sa privind conceptul separării puterilor în Statele Unite ale Americii (renumita sa 
lucrare „Despre democrație în America”). Într-o democrație bazată pe statul de drept, 
hotărârile Curții Constituționale ar trebui, în principiu, să nu fie eludate prin schimbarea 
Constituției înseși, întrucât un legiuitor democratic modern nu este omnipotent în ceea ce 
privește modificările constituționale, ci este limitat de cadrul păstrării esenței democratice: 
statul de drept (îndeosebi în ceea ce privește doctrina separării puterilor) și drepturile 
fundamentale.

Conform celei de-a doua dispoziții din al patrulea amendament constituțional, cu privire la 
Curte, hotărârile Curții Constituționale adoptate înainte de intrarea în vigoare a Legii 
fundamentale se abrogă. În schimb, această dispoziție „nu aduce atingere efectelor juridice 

                                                                                                                                                  
asupra activității instanțelor;2

- prelungirea pe o perioadă nedeterminată a restricției referitoare la controlul jurisdicțional asupra legilor 
bugetare și financiare [articolul 17 alineatul (1) din amendament].

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.
2 László Sólyom, „Abolirea separației puterilor în Ungaria”, publicată în Népszabadság, 11 martie 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Dl Sólyom a fost primul președinte al Curții 
Constituționale din Ungaria (1990-1998) și Președintele Republicii (2005-2010).
3 A se vedea, de exemplu, hotărârea în cauza Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 din 17 august 1956.
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produse de hotărârile respective”1 [articolul 19 alineatul (2) din amendament]. Altfel spus, cel 
de-al patrulea amendament constituțional șterge 20 de ani de jurisprudență constituțională 
care conține „cerințe constituționale privind legislația viitoare, tratatele de principiu, 
interpretări și clarificări ale conceptelor – cu alte cuvinte, un întreg sistem clădit pe un 
fundament de principiu”2, inclusiv orice eventuală jurisprudență care afectează aplicarea 
dreptului UE. În această privință, merită reamintit faptul că mai multe principii constituționale 
ale dreptului ungar se bazează exclusiv pe jurisprudența Curții. De exemplu, pe lângă 
obligațiile prevăzute de dreptul internațional, temeiul juridic intern al inexistenței pedepsei 
capitale îl constituie Hotărârea nr. 23/1990 a Curții Constituționale. În acest sens, chiar 
actualul guvern ungar a făcut referire la jurisprudența respectivă în momentul în care s-a 
confruntat cu critici legate de lipsa unei prevederi explicite, în noua Lege fundamentală3, 
referitoare la interzicerea pedepsei capitale. Prin urmare, cel de-al patrulea amendament 
constituțional și astfel de afirmații se contrazic reciproc. Mai mult decât atât, amendamentul 
conduce la un nou rezultat, care pare paradoxal. Conform articolului R alineatul (3) din Legea 
fundamentală, dispozițiile sale „se interpretează în conformitate cu […] realizările constituției 
noastre istorice”. În temeiul celui de-al patrulea amendament constituțional, o lege sau o 
hotărâre a Curții datând, de exemplu, din secolul XIX sau chiar din secole anterioare poate fi 
considerată „realizarea constituției istorice în scopul unei interpretări constituționale 
autentice, în timp ce jurisprudența constituțională a ultimelor două decenii adoptată într-un 
cadru democratic care respectă drepturile fundamentale este eliminată din sistemul juridic. În 
această privință, unii comentatori au evidențiat faptul că orice trimitere sau comparație 
invocată de Guvernul ungar cu caracteristici similare din alte sisteme naționale este 
înșelătoare atât timp cât este scoasă din contextul imaginii de ansamblu. Un instrument juridic 
constituțional sau o caracteristică juridică funcționează, de obicei, într-un mod mai benefic și 
mai coerent dacă sunt produsul unei evoluții și tradiții juridice (care includ dezbateri publice 
și eventuale corecții efectuate de instanțe), decât dacă este impus(ă) într-o manieră rapidă, 
„peste noapte”.
În sfârșit, cel de-al patrulea amendament constituțional limitează o serie de drepturi 
fundamentale în pofida faptului că Curtea Constituțională a declarat anterior că astfel de 
limitări 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 30/19924 și 18/20045

[articolul 5 alineatul (2) din amendament], întrucât termenul „națiunea ungară” nu oferă 
suficientă certitudine juridică și ridică semne de întrebare cu privire la compatibilitatea cu 
articolul 10 din CEDO; în această privință, este necesar să se sublinieze jurisprudența CEDO 
existentă cu privire la un concept similar din dreptul Turciei („turcime” sau „națiunea turcă”) 
care, conform CEDO, era „prea larg și prea vag și, astfel, prevederea constituie o amenințare 
permanentă la adresa exercitării dreptului la libertatea de exprimare. Cu alte cuvinte, modul în 
care este formulată dispoziția nu permite persoanelor să își reglementeze propriul comportament 

                                               
1 Cu alte cuvinte, legile anulate nu vor reintra în vigoare ca urmare a amendamentului.
2 Sólyom, ibidem.
3 A se vedea observațiile Guvernului Ungariei cu privire la cel de-al doilea document de lucru al Comisiei LIBE 
privind principiile fundamentale și drepturile fundamentale (DT/906320) din 6 septembrie 2012.
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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sau să prevadă consecințele faptelor lor” (a se vedea, Altug Taner Akçam/Turcia, cauza 
nr. 27520, Hotărârea din 25 octombrie 2011; de asemenea, a se vedea Dink/Turcia, cauza 
nr. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 și 7124/09, Hotărârea din 14 septembrie 2010);

- în temeiul unei legi adoptate de Parlament, sprijinul financiar pentru studii în învățământul 
superior poate fi condiționat de participarea, pentru o perioadă determinată, pe piața forței de 
muncă sau de exercitarea de activități antreprenoriale pentru o perioadă determinată, 
reglementată de dreptul ungar (articolul 7 din amendament), lege declarată deja 
neconstituțională din motive de formă, prin Hotărârea 32/2012 a Curții Constituționale1;
- șederea într-un loc public cu titlu de domiciliu permanent poate fi declarată ilegală printr-o 
lege adoptată de Parlament sau printr-o ordonanță locală, în vederea protejării ordinii publice, 
a securității publice, a sănătății publice și a valorilor culturale (articolul 8 din amendament); 
astfel de dispoziții au fost declarate deja neconstituționale prin Hotărârea 38/20122 și ridică 
probleme juridice serioase legate de incriminarea unui statut ca atare, și nu a unei fapte 
comise de o persoană.
De asemenea, amendamentul adaugă o prevedere potrivit căreia „legăturile familiale se 
bazează pe căsătorie și pe relația dintre părinți și copii” (articolul 1 din amendament). Această 
definiție, inclusă anterior în articolul 7 din Legea CCXI din 2011 privind protecția familiei, a 
fost anulată de Curte prin Hotărârea 43/2012.

Introducerea unor norme care anterior fuseseră declarate neconstituționale confirmă, încă 
odată, faptul că cel de-al patrulea amendament constituțional nu este doar un simplu 
amendament tehnic la Legea fundamentală3, după cum au susținut autoritățile ungare, „ci o 
introducere furtivă a unei noi constituții cu o identitate diferită”4.

5. Observații finale
Raportorul dorește să mulțumească tuturor membrilor Comisiei LIBE și, în special, 
reprezentanților grupurilor politice care sunt coautori ai documentelor de lucru anterioare. În 
pofida caracterului sensibil al problematicii examinate, spiritul de cooperare foarte puternic 
de care au dat dovadă a degajat o atmosferă de lucru constructivă.

Raportorul dorește să evidențieze faptul că actualul proces privește Ungaria, dar nu numai 
Ungaria. El privește Europa, reconstrucția și dezvoltarea sa democratică după prăbușirea
regimurilor totalitare ale secolului XX. Privește familia europeană, valorile și standardele 
sale comune, caracterul inclusiv și capacitatea sa de a iniția un dialog. El înseamnă 
necesitatea de a pune în aplicare tratatele la care statele membre au aderat de bunăvoie. 
Înseamnă ajutorul reciproc și încrederea reciprocă pe care Uniunea, cetățenii săi și statele 
membre trebuie să o manifeste pentru ca aceste tratate să nu fie doar simple cuvinte pe hârtie, 
ci temeiul juridic al unei Europe adevărate, juste și deschise, care respectă drepturile 
fundamentale. Înseamnă o Uniune care nu este numai o „uniune a democrațiilor”, ci o „Uniune 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Scrisoarea dlui Navracsics, prim-ministru adjunct al Ungariei, către Secretarul general al Consiliului Europei, 
din 7 martie 2013, și scrisoarea dlui Martonyi, ministrul ungar al afacerilor externe, către miniștrii afacerilor 
externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, din 8 martie 2013.
4 László Sólyom, „Abolirea separației puterilor în Ungaria”, publicată în Népszabadság, 11 martie 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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a democrației”, bazată pe respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a societăților 
pluraliste.

Proiectul de raport pe care raportorul îl va prezenta spre examinare va urmări să ofere un 
cadru pentru acest dialog, ca o contribuție la respectarea statului de drept și a drepturilor 
fundamentale consacrate la articolul 2 din TUE. Acesta va ține seama în mod corespunzător 
de recentele evoluții, de analiza așteptată din partea Comisiei Europene, precum și din 
partea Consiliului Europei. Pentru următoarea etapă a acestui proces deschis, raportorul va 
sugera să se ofere guvernului ungar posibilitatea de a-și prezenta opiniile și observațiile pe 
marginea proiectului de raport.
Istoria Europei nu a fost perfectă și, în multe cazuri, a fost tragică. De prea multe ori s-a 
întâmplat ca populația Europei să fie abandonată sau supusă unui tratament injust și 
inechitabil. Pe parcursul acestui demers, s-a semnalat în mod frecvent Comisiei LIBE că, în 
trecut, Europa nu a reacționat în fața gravelor nedreptăți și încălcări ale drepturilor omului. 
Acest lucru este adevărat; Uniunea se fondează în mod tradițional pe o conștientizare 
istorică tocmai a acestui fapt, care a îndemnat statele membre să creeze baza juridică 
necesară pentru a-l corecta.

De asemenea, s-a subliniat că, în prezent sau în viitor, ar putea exista pericolul ca Uniunea 
să utilizeze un „dublu standard” dacă instituțiile sale se vor concentra exclusiv asupra unui 
anumit stat membru în care există riscul de încălcare a drepturilor omului, ignorând 
probleme similare din alte state membre. Același lucru s-ar întâmpla, bineînțeles, dacă 
Uniunea ar alege să fie inactivă, neglijându-și obligațiile asumate conform tratatelor. Este însă 
foarte important ca Uniunea să se doteze în vederea realizării obligațiilor asumate prin tratate 
în materie de democrație, drepturi fundamentale și stat de drept, încercând să se asigure că nu 
există un tratament inechitabil al cetățenilor săi sau vreun risc de standarde duble între statele 
sale membre. Cu sprijinul Comisiei LIBE, raportorul a depus eforturi susținute pentru a se 
asigura că vom evita aceste riscuri în cadrul documentelor de lucru, iar raportul așteptat va 
oferi instituțiilor UE unele recomandări cu privire la acțiunea viitoare necesară în aceste 
privințe.

Promisiunea europeană care a fost implicită în revoluțiile democratice ale ultimului secol și, 
în special, în spiritul revoluțiilor din 1989, constă în faptul că soarta fiecărui stat membru 
este o chestiune de interes pentru toți, că drepturile fundamentale ale fiecărui cetățean 
european constituie o preocupare pentru fiecare cetățean european, respectarea drepturilor 
fiecărei persoane fiind fundamentul Uniunii pentru noi toți. De aici și motto-ul Unită în 
diversitate, adoptat de Uniunea Europeană în anul 2000. Acest motto presupune faptul că 
sistemul de control și echilibru, separarea puterilor și statul de drept trebuie să fie 
implementate la toate nivelurile, indiferent că este vorba despre nivelul Uniunii sau despre 
cel local. Unitatea și diversitatea reprezintă cele două fețe ale aceleiași monede. De 
asemenea, acestea sunt și principiile pe care Uniunea și statele sale membre le-au enunțat în 
mod explicit în tratate, reformate prin Tratatul de la Lisabona în vigoare din 
decembrie 2009, în special, dar nu în mod exclusiv, în articolele privind valorile Uniunii 
(articolul 2 din TUE); printre obiectivele sale figurează și obligația proactivă de a promova 
valorile Uniunii (articolul 3 din TUE); principiul egalității tuturor statelor membre în raport 
cu tratatele, al respectării identităților naționale ale statelor membre, precum și principiul 
cooperării loiale între statele membre și Uniune (articolul 4 din TUE); competențele Uniunii 
(articolul 5 din TUE); dispozițiile privind Carta drepturilor fundamentale (articolul 6 din 
TUE) și acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care se constată existența unui risc clar 
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de încălcare gravă a valorilor Uniunii (articolul 7 din TUE).
În vremuri de profundă criză economică și socială, am putea cădea pradă tentației de a 
neglija unele aspecte instituționale precum eficacitatea separării puterilor dintr-un stat 
membru. Nu numai politicile economice, financiare și sociale sunt esențiale pentru 
bunăstarea cetățenilor, credibilitatea și robustețea instituțiilor, deși mai puțin izbitoare la 
prima vedere, joacă și ele un rol central. 

În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută 
reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. (...) Statele membre facilitează 
îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea 
pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. 

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 4 alineatul (3)



DT\932303RO.doc 13/27 PE508.190v01-00

RO

Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the The detailed rules on the structure and the 

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information 

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security. 

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services 

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
22. The financial management and operation of political 

parties
The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))
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23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX), 
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority. 
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.) 

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
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national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families 

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII. 
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party: 
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution 

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012 
Enacted: October 9, 2012 
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy): 
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary 
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012 

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012 
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012 

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012 

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012 
Enacted on April 19, 2012 
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
15 2012 
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Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012 
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1); 
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24; 
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10; 
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33; 
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49; 
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders: 
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 
Hungary for the year of 2012

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds: 
Article 87 Section (1)

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011
Enacted on December 9, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws. 
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Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management 
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27; 
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2); 
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14); 
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290; 
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted: 
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 
relating acts

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 
Section (1) and (4); 39; 59 Section 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
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(4) 16 and December 23, 2011
37. T/5004 On the modification of certain 

acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16; 
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012 
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012 
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote 

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012 
Provisions of two-thirds: 
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012 
Enacted on: June 18, 2012 
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 
the Labour Code

Act LXXXVI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12). 
(15)-(16), (17) a,c, Section (18) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012 
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice 
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012 
Enacted on July 23, 2012 
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted: 
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012 
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012 
Enacted on July 23, 2012 
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012 

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012 
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012 
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27

49. T/8572 On the modification of the acts Act CLXXXI of 2012 http://kozlony.magyarorszag. Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
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on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Provisions requiring two-thirds 
majority: 
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

hu/pdf/15106 on September 27, 2012 
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36; 
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012 
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012 
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012 
 November 5: derogation from the Standing Orders
Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament. 


