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I. ÎNFIINȚARE ȘI INSTRUMENTE JURIDICE APLICABILE 

► Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept („Comisia de la Veneția”) constituie 

organul consultativ al Consiliului Europei în aspecte de ordin constituțional. 

Comisia de la Veneția a fost înființată în 1990, prin Rezoluția din 10 mai 1990 a Comitetului 

de Miniștri al Consiliului Europei (90)6. În prezent, este aplicabil Statutul revizuit, adoptat prin 

Rezoluția (2002)3 din 21 februarie 2002 a Comitetului de Miniștri. 

Comisia își stabilește procedurile și metodele de lucru în regulamentul de procedură. 

Regulamentul de procedură a fost adoptat în martie 2002 și revizuit cel mai recent în decembrie 

20151. 

În luna octombrie 2010, Comisia a adoptat linii directoare referitoare la metodele de lucru2. 

► Sesiunile plenare au loc la Veneția (Italia), de patru ori pe an (martie, iunie, octombrie și 

decembrie). 

Secretariatul Comisiei este situat la Strasbourg (Franța), sediul Consiliului Europei.  

Limbile de lucru sunt engleză și franceză. 

 

 

                                                           
1 A se vedea regulamentul de procedură în (EN) sau (FR). 
2 A se vedea liniile directoare în (EN) sau (FR). 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute_old
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)044-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)044-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)034-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)034-f
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II. ROL ȘI OBIECTIVE 

► Rolul Comisiei de la Veneția este consultativ, de a furniza consultanță juridică statelor 

sale membre și, în special, de a ajuta statele care doresc să își pună în acord structurile lor juridice 

și instituționale cu standardele europene și cu experiența internațională în domeniile democrației, 

drepturilor omului și statului de drept. 

Comisia de la Veneția nu urmărește impunerea de soluții, ci oferă avize3, urmărind ca statul 

vizat să le pună în aplicare prin dialog și persuasiune. 

Obiectivul asistenței furnizate de Comisia de la Veneția este oferirea unei analize complete, 

precise, detaliate și obiective a compatibilității legislației și dispozițiilor constituționale cu 

standardele europene și internaționale, dar și a fezabilității și viabilității soluțiilor preconizate de 

statele în cauză. Recomandările și sugestiile avansate de Comisie se întemeiază în mare măsură pe 

o experiență europeană comună în această sferă4. 

Obiectivele urmărite de Comisia de la Veneția sunt:  

- consolidarea înțelegerii sistemelor juridice ale statelor participante, în special în 

vederea apropierii între aceste sisteme; 

- promovarea statului de drept și a democrației; 

- examinarea problemelor ridicate de funcționarea instituțiilor democratice, precum 

și consolidarea și dezvoltarea lor. 

Comisia de la Veneția contribuie și la asigurarea difuzării și consolidării unui patrimoniu 

constituțional comun, jucând un rol unic în gestionarea conflictelor, și furnizează un „ajutor 

constituțional de urgență” statelor în tranziție5. 

► Comisia de la Veneția activează în trei domenii: 

- instituții democratice și drepturi fundamentale, 

- justiție constituțională și justiție ordinară, 

- alegeri, referendumuri și partide politice. 

Comisia difuzează standardele și bunele practici adoptate în țările Consiliului Europei. 

 

                                                           
3 Terminologic, în limba franceză se utilizează „avis”, iar în limba engleză „opinion”. 
4 A se vedea raportul anual al Comisiei de la Veneția pentru anul 2017, p. 65, în (EN) sau (FR). 
5 Respectivele state în tranziție au fost statele central și est-europene.  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-RA(2017)001-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-RA(2017)001-f
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III. COMPONENȚĂ 

► Comisia de la Veneția are 61 de state membre6 – 47 state fiind statele membre ale 

Consiliului Europei7, la care se adaugă alte 14 țări8. 

La sesiunile plenare ale Comisiei de la Veneția participă de asemenea Comisia Europeană9 și 

OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) și Biroul OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului (ODIHR10). 

► Membrii individuali ai Comisiei de la Veneția sunt experți independenți, cu experiență în 

cadrul instituțiilor democratice sau care au contribuit la dezvoltarea dreptului și a științelor politice. 

Ei sunt profesori universitari de drept public și drept internațional public, judecători de la instanțe 

supreme sau curți constituționale, membri ai parlamentelor naționale, funcționari publici sau 

membri ai guvernului.11 

Statele membre desemnează câte un membru titular și un membru supleant pentru un 

mandat de patru ani, ce se poate reînnoi. 

Acești membri acționează în nume propriu și nu primesc sau acceptă instrucțiuni. 

Comisia alege dintre membrii săi pentru un mandat de doi ani un birou, compus din 

președinte, trei vicepreședinți și alți patru membri; mandatul membrilor biroului se poate reînnoi. 

Începând cu luna decembrie 2009, președintele Comisiei de la Veneția este dl Gianni 

BUQUICCHIO (Italia)12. 

► În cadrul Comisiei de la Veneția se înființează subcomisii care abordează: drepturile 

fundamentale; statele federale și regionalizate; dreptul internațional; protecția minorităților; 

sistemul judiciar; instituțiile democratice; metodele de lucru; America Latină; Bazinul 

mediteraneean; statul de drept; egalitatea între femei și bărbați; justiția constituțională13. 

                                                           
6 Cf. lista membrilor. 
7 Cf. lista celor 47 de state membre.  
8 Algeria, Brazilia, Chile, Costa Rica, Israel, Kazahstan, Coreea de Sud, Kosovo, Kârgâzstan, Maroc, Mexic, Peru, Tunisia 
și SUA. 

În plus, există un membru asociat (Belarus), cinci observatori (Argentina, Canada, Japonia, Uruguay, Sfântul 
Scaun/Vatican) și trei participanți cu statut special (Uniunea Europeană, Autoritatea Națională Palestiniană, 
Africa de Sud). 
9 Potrivit Statutului revizuit al Comisiei de la Veneția – Rezoluția (2002)3, art. 2 alin. 6, Uniunea Europeană are dreptul 
să participe la activitățile celei dintâi și poate deveni membru potrivit modalităților stabilite de Comitetul de Miniștri al 
Consiliului Europei. 
10 Acronim pentru „Office for Democratic Institutions and Human Rights”. 
11 Cf. lista membrilor individuali.  
12 Acesta a fost reales președinte în 2011, 2013 și 2015; biografia sa poate fi consultată în (EN) sau (FR). 
13 Cf. lista organelor Comisiei de la Veneția (inclusiv a subcomisiilor sale). 

https://www.venice.coe.int/webforms/members/countries.aspx
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute
https://www.venice.coe.int/WebForms/members/default.aspx
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=cv_1376&lang=EN
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=cv_1376&lang=FR
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Offices
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Comisia decide la fiecare doi ani componența subcomisiilor și alege președinții acelora. 

Subcomisiile se reunesc ori de câte ori este necesar. 

Înaintea supunerii avizelor și rapoartelor plenului, ele sunt discutate în subcomisia 

competentă. 

 

IV. DOCUMENTE ELABORATE. PROCEDURA ADOPTĂRII UNUI AVIZ 

► Comisia poate efectua din proprie inițiativă cercetări și poate elabora studii și rapoarte. 

► În cadrul mandatului său, Comisia emite avize la cererea Comitetului de Miniștri (forumul 

decizional al Consiliului Europei14), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Congresului 

Autorităților Locale și Regionale din Europa, secretarului general al Consiliului Europei, dar și la 

cererea unui stat15, a unei organizații internaționale sau a unui organism internațional ce participă 

la lucrările Comisiei16. Atunci când un stat cere un aviz asupra unei chestiuni ce privește un alt stat, 

Comisia trebuie să îl informeze pe cel din urmă și să sesizeze Comitetul de Miniștri, cu excepția 

situației în care cele două state sunt de acord. 

Ori de câte ori consideră că este necesar, Comisia poate fi asistată de consultanți/experți și 

poate organiza audieri sau poate invita persoane sau organizații neguvernamentale active în 

domeniile de competență ale sale, ce o pot ajuta să își îndeplinească obiectivele. 

► În privința etapelor adoptării unui aviz, acestea sunt: 

- sesizarea Comisiei de la Veneția de către o instituție națională sau internațională ori 

de Consiliul Europei cu un (proiect de) text constituțional sau legislativ; 

- înființarea unui grup de lucru ce cuprinde raportori (care sunt desemnați de 

președintele Comisiei) și experți, asistați de secretariat; 

- redactarea proiectului de aviz privind conformitatea textului în cauză cu standardele 

internaționale și care propune îmbunătățiri; 

- organizarea unei vizite în țara în cauză pentru întâlniri cu autorități publice, 

societatea civilă și alți actori interesați; 

- redactarea proiectului final de aviz; 

                                                           
14 Cf. art. 13, 15-16 din Statutul Consiliului Europei. 
15 Mai concret – la cererea parlamentului, guvernului sau șefului statului. 
16 Uniunea Europeană și OSCE/ODIHR. 
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- trimiterea proiectului final de aviz, înaintea sesiunii plenare, tuturor membrilor 

Comisiei de la Veneția; 

- dezbaterea proiectului de aviz într-o subcomisie și cu autoritățile naționale (dacă este 

necesar); 

- discutarea și adoptarea avizului în sesiunea plenară; 

- trimiterea avizului către organismul care l-a solicitat și publicarea textului avizului pe 

pagina de internet a Comisiei de la Veneția. 

► De regulă, Comisia de la Veneția adoptă deciziile cu majoritatea membrilor săi. 

Fiecare membru al Comisiei are un vot17. Membrii nu pot lua parte la vot în privința avizelor 

care privesc în mod particular statul care i-a desemnat sau a căror cetățenie o dețin ori dacă 

președintele consideră că există un potențial conflict de interese.  

 

V. INSTRUMENTE ȘI MIJLOACE DE URMĂRIRE A PUNERII ÎN APLICARE A 

AVIZELOR COMISIEI DE LA VENEȚIA 

► Literatura juridică evocă absența unor informații și date exacte privind măsura în care 

statele vizate dau curs recomandărilor expuse în avizele Comisiei de la Veneția.18 

► Cu ocazia fiecărei sesiuni plenare a Comisiei de la Veneția, ordinea de zi include 

urmăriri/monitorizări (follow up) privind măsurile adoptate de state membre în legătură cu avize 

adoptate anterior. Acest sistem este criticat în literatura juridică prin aceea că este imperfect și 

general19. 

                                                           
17 Un membru asociat sau un observator nu are drept de vot. 
18 Paul P. Craig, Transnational Constitution-Making: The Contribution of the Venice Commission on Law and Democracy, 
2017, p. 81: „The data on the impact of Venice Commission opinions on the addressees is regrettably thin, since there is 
no systematic method through which the Commission is cognizant of the extent to which its recommendations have 
been followed, notwithstanding space allotted on the plenary agenda for follow up on previously adopted opinions.” 
[„Din păcate, sunt puține datele privind efectele avizelor Comisiei de la Veneția pentru destinatari, de vreme ce nu 
există vreo metodă sistematică prin care Comisia poate cunoaște măsura în care s-a dat curs recomandărilor sale, iar 
aceasta în pofida spațiului dedicat în ordinea de zi a ședinței plenare pentru urmărirea avizelor adoptate anterior.”]; 
Wolfgang Hoffmann-Riem, The Venice Commission of the European Council (sic!)– Standards and Impact, 2014, p. 584: 
„Since no systematic studies have been undertaken as to what influence the VC has on the accomplishment of its 
objectives, the following consists only of my own assessments, which may serve to a certain extent as hypotheses to be 
explored in further research.” [„În măsura în care nu au fost întreprinse studii sistematice cu privire la influența pe care 
Comisia de la Veneția o are pentru îndeplinirea obiectivelor sale, cele ce urmează reprezintă doar rezultatul evaluărilor 
mele, care pot servi într-o anumită măsură ca ipoteze ce vor fi explorate în cercetări ulterioare.”] 
19 Wolfgang Hoffmann-Riem, The Venice Commission of the European Council – Standards and Impact, 2014, p. 588-
589: „Unfortunately, it is rarely examined – at least systematically – whether and to what extent the states to which VC 

https://scholarship.law.uci.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=ucijil
http://www.ejil.org/pdfs/25/2/2511.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/25/2/2511.pdf
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O secțiune a paginii de internet a Comisiei de la Veneția cuprinde informații actualizate 

privind respectivele urmăriri/monitorizări (follow up). 

► Comisia de la Veneția își expune activitățile în rapoarte anuale care sunt trimise 

Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, cel care le discută apoi.20 

 

VI. RAPORTURI ÎNTRE COMISIA DE LA VENEȚIA ȘI INSTITUȚII ALE UNIUNII 

EUROPENE21. CÂTEVA REPERE 

► Apropierea între Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept („Comisia de la 

Veneția”), organ consultativ al Consiliului Europei, și Uniunea Europeană s-a produs prin aceea că 

atât Consiliul Europei, organizație internațională, cât și Uniunea Europeană și-au exprimat 

atașamentul față de principiile democratice – drepturile omului și libertățile fundamentale, 

libertatea politică și statul de drept22. 

► Apeluri de apropiere între Comisia de la Veneția și Uniunea Europeană au fost formulate 

și din direcția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Sunt de remarcat: 

- Recomandarea 1743(2006) privind memorandumul de înțelegere între Consiliul 

Europei și Uniunea Europeană – în sensul căreia, printre altele, cele două organizații erau chemate 

să conceapă împreună o strategie și să pună în aplicare un mecanism de promovare a democrației, 

utilizând în mod deplin cunoștințele Comisiei de la Veneția; 

                                                           
opinions are addressed take up and implement its suggestions and recommendations. Although VC plenary sessions 
have the agenda item ‘Follow-up to earlier Venice Commission decisions’, this is usually just a brief oral account of 
information available to the Secretariat, with only the most important results being recorded in the minutes. Only rarely 
does such information indicate that the relevant state followed the VC’s suggestion completely, though somewhat more 
often it is reported that certain suggestions of the VC have been or are in the process of being implemented. That said, 
the ‘Follow-up’ agenda item never reports on the results of all VC opinions. There is an obvious need to improve impact 
assessment. In order to accomplish this goal, the VC needs assistance.” [„Din nefericire, rareori se examinează – cel 
puțin în mod sistematic – dacă și în ce măsură statele cărora le sunt adresate avizele Comisiei de la Veneția preiau și 
pun în practică sugestiile și recomandările sale. Deși sesiunile plenare ale Comisiei de la Veneția au pe ordinea de zi 
punctul „Urmărirea deciziilor anterioare ale Comisiei de la Veneția”, acesta constituie deseori doar o succintă 
prezentare orală a informațiilor disponibile secretariatului, iar doar cele mai importante rezultate sunt înscrise în 
procesul-verbal. Doar rareori astfel de informații indică faptul că statul în cauză a urmat în mod deplin sugestiile 
Comisiei de la Veneția, deși întrucâtva mai frecvent se comunică faptul că anumite sugestii ale Comisiei de la Veneția 
au fost puse în practică ori sunt în curs de a fi puse în practică. Altfel spus, punctul de pe ordinea de zi privind 
„urmărirea” nu informează niciodată cu privire la rezultatele tuturor avizelor Comisiei de la Veneția. În mod vădit, se 
impune ameliorarea evaluării impactului. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia de la Veneția are nevoie de 
asistență.”] 
20 Cel mai recent raport anual (pentru 2017) a fost prezentat la 30 mai 2018. 
21 În principal Comisia Europeană și Parlamentul European. 
22 Cf. preambulul Statutului Consiliului Europei, respectiv preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/followup
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17428&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016807b73b0
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13815
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
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- în luna mai 2007 a fost semnat memorandumul de înțelegere23 între cele două 

organizații, care, în domeniul democrației și bunei guvernări, a expus, printre altele, angajamentul 

lor de a utiliza pe deplin cunoștințele Comisiei de la Veneția; 

- Rezoluția 2029(2015) privind punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere 

între Consiliul Europei și Uniunea Europeană – prin care Adunarea Parlamentară invita Uniunea 

Europeană să continue discuțiile privind condițiile de participare ale celei din urmă la organisme și 

mecanisme de monitorizare, printre care Comisia de la Veneția.24 

► În comunicarea sa din martie 2014 „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de 

drept”, COM(2014)158, Comisia Europeană a făcut referire și la cunoștințele Comisiei de la Veneția: 

„Conținutul exact al principiilor și standardelor care decurg din statul de drept pot (sic!) varia la 

nivel național, în funcție de sistemul constituțional al fiecărui stat membru. Cu toate acestea, 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”) și a Curții Europene a 

Drepturilor Omului, precum și documentele întocmite de Consiliul Europei, bazându-se în special 

pe expertiza Comisiei de la Veneția, furnizează o listă neexhaustivă a acestor principii și, prin 

urmare, definesc sensul de bază al statului de drept ca o valoare comună a UE, în conformitate cu 

articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.” 

► Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la evaluarea justiției în 

ceea ce privește justiția penală și statul de drept a preconizat cooperarea sa sporită cu Comisia de 

la Veneția și a ridicat posibilitatea elaborării, împreună cu Consiliul Europei, a unui mecanism 

adecvat pentru depunerea solicitărilor de aviz pe teme de interes deosebit pentru Comisia de la 

Veneția și asigurarea participării Parlamentului European la lucrările Comisiei de la Veneția, în 

calitate de observator. 

► Prin Rezoluția din 25 octombrie 2016, Parlamentul European a preconizat instituirea unui 

mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, adresând în acest 

sens recomandări Comisiei Europene. Mai concret, se propunea încheierea „unui Pact al UE pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul UE pentru DSF), în forma unui acord 

interinstituțional care să stabilească o serie de măsuri de facilitare a cooperării dintre instituțiile 

Uniunii și statele sale membre, în cadrul articolului 7 din TUE, integrând, aliniind și completând 

mecanismele existente, pe baza recomandărilor detaliate prezentate în anexă și incluzând opțiunea 

de a subscrie Pactului UE pentru DSF pentru toate instituțiile și organismele Uniunii care doresc să 

facă acest lucru”. Pactul în cauză ar urma să constea în: 

                                                           
23 Cf. și versiunea în limba franceză. 
24 Pentru alte informații, din perspectiva UE, a se vedea și pagina de internet a Serviciului European de Acțiune Externă. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b32
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21500&lang=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_158_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0231+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+XML+V0//RO
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b33
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe_en/1837/The%20Council%20of%20Europe%20and%20the%20EU


Departamentul de studii parlamentare și politici UE 
Direcția pentru Uniunea Europeană 
 
COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAȚIE PRIN DREPT  („COMISIA DE LA VENEȚIA”) 

Rolul, componența și raporturile sale cu instituții ale Uniunii Europene                                                10 
            

 

 

„- un Raport anual privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale (Raportul 

european privind DSF), cu recomandări specifice fiecărei țări care să includă informațiile oferite de 

ADF25, de Consiliul Europei26 și de alte autorități relevante în acest domeniu;  

- o dezbatere interparlamentară pe baza Raportului european privind DSF; 

- măsuri pentru contracararea riscurilor și încălcărilor posibile, conform tratatelor, incluzând 

activarea componentei preventive sau a celei corective a articolului 7 din TUE;  

- un ciclu de politică pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Ciclul 

de politică privind DSF) în cadrul instituțiilor Uniunii.” 

► În luna mai 2018, Comisia Europeană a prezentat o Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 

generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre – COM(2018)324, 

2018/0136(COD)27, ce ar urma să instituie o legătură clară între respectarea statului de drept și 

execuția eficientă a bugetului Uniunii potrivit principiilor bunei gestiuni financiare.  

Procedura pe care Comisia Europeană ar urma să o declanșeze în cazul în care ar constata 

existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru va 

avea la bază „toate informațiile relevante, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor 

internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților 

supreme și ale consiliilor judiciare.” În cazul în care ar considera că s-a stabilit existența unei 

deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia ar urma să prezinte Consiliului 

UE o propunere pentru un act prin care se vor impune sancțiuni de ordin bugetar. 

În prezent, propunerea se află în procedură legislativă28. 

► Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2018 poate ilustra importanța 

avizelor Comisiei de la Veneția pentru evaluarea pe care instituțiile Uniunii Europene (în speță 

Parlamentul European) o realizează în privința respectării de statele membre ale Uniunii a valorilor 

celei din urmă enumerate la art. 2 TUE29, printre care democrația, statul de drept și respectarea 

drepturilor omului. 

                                                           
25 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. 
26 „Consiliul Europei, în special Comisia de la Veneția, Grupul de state împotriva corupției (GRECO) și Congresul 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, precum și Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiției 
(CEPEJ)”. 
27 Pentru poziții ale parlamentelor/camerelor parlamentelor din statele membre ale UE, a se vedea IPEX. 
28 Cf. fișa din baza de date „OEIL” a Parlamentului European. 
29 Tratatul privind Uniunea Europeană – TUE. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_324_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016M002
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180324.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2018)0324
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Prin respectiva rezoluție, Parlamentul European a expus o serie de îngrijorări privind situația 

din Ungaria30 și a adresat Consiliului UE o propunere de decizie prin care a inițiat procedura 

prevăzută la art. 7 alin. (1) TUE, invitându-l să stabilească existența unui risc clar de încălcare gravă 

de către statul membru în cauză a valorilor Uniunii. 

Rezoluția s-a întemeiat pe raportul din 4 iulie 2018 elaborat în cadrul Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) de către dna Judith SARGENTINI (Grupul Verzi/ALE), 

desemnată raportor. Anterior ședinței din 12 septembrie 2018, Guvernul maghiar a publicat o notă 

de informare (însoțită de o anexă) menită să răspundă criticilor expuse în respectivul raport. 

Propunerea de decizie, anexată rezoluției și pe care Parlamentul European a înaintat-o 

Consiliului UE, cuprinde trimiteri la mai multe avize anterioare ale Comisiei de la Veneția privind 

constituția și legislația maghiară31. 

Consiliul UE urmează a hotărî (cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi), putând să 

constate existența unui atare risc; înainte de a proceda la acea constatare, Consiliul UE are obligația 

să audieze statul maghiar, căruia i-ar putea adresa recomandări. 

 

VII. ALTE RESURSE UTILE ÎN INTERNET 

► site-ul Comisiei de la Veneția (EN, FR) 

► Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, notă – Committee on the Honouring of 

Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) 

- The monitoring procedure of the Parliamentary Assembly, 26 aprilie 2017 

► Articles on the Venice Commission / Articles sur la Commission de Venise 

► The triangular relationship between Fundamental rights, Democracy and Rule of law in 

the EU – Towards an EU Copenhagen Mechanism, studiu pentru comisia LIBE a Parlamentului 

European, octombrie 2013 

► An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights, studiu al 

Parlamentului European, octombrie 2016 

                                                           
30 În următoarele direcții: funcționarea sistemului constituțional și electoral al Ungariei; independența sistemului 
judiciar; corupția și conflictele de interese; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal; libertatea de 
exprimare; libertatea universitară; libertatea religioasă; libertatea de asociere; dreptul la egalitatea de tratament; 
drepturile minorităților; drepturile fundamentale ale migranților, solicitanților de azil și refugiaților; drepturile 
economice și sociale. 
31 Cf. lista avizelor Comisiei de la Veneția privind Ungaria. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016M007
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//RO
http://abouthungary.hu/media/DocumentsModell-file/1536582679-information-sheetsargentini-report.pdf
http://abouthungary.hu/media/DocumentsModell-file/1536582679-information-sheetsargentini-report.pdf
http://abouthungary.hu/media/DocumentsModell-file/1536582624-letter-to-mepssargentini-reportannex.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=EN
https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=FR
http://website-pace.net/documents/19887/259543/Role_E.pdf/980181e7-bdb1-4b0e-ab1c-799bd2a9c560
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Articles
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Articles
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493031/IPOL-LIBE_ET(2013)493031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579328
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/by_opinion.aspx?country=17
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► Conditionalities in Cohesion Policy, studiu pentru comisia REGI a Parlamentului European, 

septembrie 2018 

► Armin von Bogdandy, Piotr Bogdanowicz, Iris Canor, Maciej Taborowski, Matthias 

Schmidt – A Potential Constitutional Moment for the European Rule of Law – The Importance of Red 

Lines, editorial în „Common Market Law Review”, 2018 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/europees-recht/cml-rev.-vol.-55-no.-4-guest-editorial.pdf

