INFORMARE PRIVIND POSIBILITĂŢILE ŞI CONDIŢIILE SOLICITĂRII AJUTORULUI
COMISARULUI PENTRU DREPTURILE FUNDAMENTALE
Comisarul pentru drepturile fundamentale este ales de Parlament – ca împuternicit care
răspunde doar în faţa acestuia – în scopul apărării drepturilor fundamentale.
Pe baza paragrafului 18.§ din Legea CXI. din anul 2011 referitoare la Comisarul pentru
drepturile fundamentale (Ajbt), oricine se poate adresa comisarului drepturilor fundamentale,
dacă în opinia sa vreuna din autorităţi, cum ar fi:
– organ al administraţiei publice,
– autoguvernare locală,
– autoguvernare etnică,
– organism public cu funcţionare bazată pe participare obligatorie,
– Armata Ungară,
– organ de apărare a ordinii,
– alte organe cu atribuţii administrative, în cadrul acelor atribuţii
– organe de anchetă sau organul de cercetare al procuraturii,
– notarul public,
– executorul judiciar al tribunalului,
– executorul judiciar independent, sau
– organ care efectuează servicii publice
prin activitatea sau inactivitatea sa încalcă sau există pericolul direct al încălcării drepturilor
fundamentale ale persoanei adresante, presupunând că posibilităţile de remediu aflate la
dispoziţie în domeniul administraţiei publice – neincluzând aici atacul în instanţă al hotărârii
administraţiei publice – au fost epuizate sau pentru ea nu există posibilitatea remediului legal.

Se consideră organ care prestează servicii publice – indiferent în ce formă
organizaţională funcţionează:
– organul care îndeplineşte sarcini administrative de stat sau locale, respectiv
contribuie la îndeplinirea acestor sarcini,
– furnizorul de utilităţi publice,

– furnizorul de servicii universale,
– organizaţia care colaborează la acordarea sau intermedierea subvenţiilor de stat
sau ale Uniunii Europene,
– organizaţia care desfăşoară o activitate pe care legislaţia o consideră serviciu
public, precum şi
– organizaţia care prestează servicii prescrise de lege ca fiind obligatorii.
Organul care prestează servicii publice poate fi examinat numai în legătură cu
această activitate.
Comisarul drepturilor fundamentale poate examina în mod excepţional, în cazul
vătămării grave a drepturilor fundamentale ale unui grup mai mare de persoane
fizice, şi activitatea sau inactivitatea unei organizaţii care nu este calificată drept
autoritate.

Comisarul drepturilor fundamentale mai are dreptul să:
Iniţieze examinarea normelor de drept în privinţa concordanţei cu Constituţia, la Curtea
Constituţională.
Comisarul drepturilor fundamentale, respectiv adjuncţii acestuia monitorizează protecţia şi
respectarea intereselor generaţiilor viitoare şi drepturilor naţionalităţilor conlocuitoare în
Ungaria.

Comisarul drepturilor fundamentale nu poate controla:
– Parlamentul,
– preşedintele republicii,
– Curtea Constituţională,
– Curtea de Conturi,
– instanţele de judecată, şi
– activitatea procuraturii, cu excepţia organelor de cercetare ale procuraturii.

Dacă pe baza petiţiei se poate presupune că activitatea sau inactivitatea organizaţiei care nu
este calificată drept autoritate – cu excepţia acestor organe – lezează în mod grav drepturile

fundamentale ale unui grup mai mare de persoane fizice, comisarul drepturilor fundamentale
poate acţiona în mod excepţional.

Comisarul nu poate acţiona
• dacă de la comunicarea hotărârii administrative definitive luate în cazul reclamat
a trecut mai mult de un an;
• dacă procedura a început înainte de 23 octombrie 1989;
• dacă pentru revizuirea hotărârii administrative a fost iniţiată o procedură
judiciară, sau dacă în caz a fost luată o hotărâre judiciară definitivă;
• dacă petiţionarul este anonim şi fără cunoaşterea identităţii sale verificarea
cazului nu poate fi realizată. (Persoana care se adresează comisarului pentru
drepturile fundamentale nu poate suferi nici un dezavantaj).

Comisarul drepturilor fundamentale respinge petiţia, dacă
• aceasta nu corespunde condiţiilor de mai sus, sau
• aceasta este în mod evident neîntemeiată,
• a fost introdusă în mod repetat dar nu conţine fapte şi date noi.

Comisarul drepturilor fundamentale poate respinge petiţia, dacă
• a fost introdusă în mod anonim, sau
• în opinia sa neregula din petiţie are o importanţă redusă.

Modul de depunere a petiţiei:
Petiţia şi acţiunea comisarului sunt scutite de taxe. Petiţiile cetăţenilor pot fi depuse
în scris şi verbal, în mod personal. Este indicată anexarea la petiţie a copiilor
documentelor aferente cazului şi necesare evaluării acestuia. În cazul în care doriţi să
trimiteţi o petiţie comisarului pentru drepturile fundamentale, adjuncţilor săi de
specialitate, respectiv biroului său, binevoiţi să utilizaţi adresa de e-mail:

panasz@ajbh.hu

care există numai în acest scop.

Vă rugăm să reţineţi că soluţionarea petiţiilor trimise prin e-mail are loc conform
regulilor generale de administrare şi veţi primi răspunsul în mod tradiţional, prin
poştă. Pentru o soluţionare de fond binevoiţi să indicaţi în petiţie şi domiciliul
permanent, respectiv adresa poştală. În lipsa acestora nu ne ocupăm de petiţia
dumneavoastră trimisă prin e-mail. La cererea petentului, comisarul nu-i va dezvălui
identitatea.

adresa poştală:

Biroul Comisarului pentru Drepturile Fundamentale (Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala)
1387 Budapest Pf. 40.

În cazul în care doriţi să introduceţi personal o petiţie, puteţi face acest lucru solicitând
audienţă în prealabil.
Audienţa poate fi solicitată la numărul de telefon 06-1-475-71-00, sau prin intermediul
sistemului electronic de înscriere de pe pagina noastră web.
Programul de lucru al Biroului de Petiţii:
luni: între orele 09-16, în cazul înscrierii prealabile:
între orele 16-18
marţi-joi: între orele 09-16
vineri: între orele 09-12

adresa:

Budapest V. ker., Nádor u. 22.

Informaţii importante:
• Termenul de rezolvare de 30 de zile nu se referă şi la procedura comisarului pentru
drepturile fundamentale.
• În cursul desfăşurării procedurii sale comisarul pentru drepturile fundamentale este
independent, asupra măsurilor de luat el decide în exclusivitate pe baza Constituţiei
şi a legilor. Dacă pe baza verificărilor pe care le desfăşoară ajunge la concluzia că
există o anomalie în legătură cu drepturile constituţionale, poate propune remedierea
acesteia adresându-se autorităţii implicate, respectiv organului superior al acesteia,
prestatorului de servicii publice sau forumurilor legislative.

• Persoana care se adresează comisarului pentru drepturile fundamentale nu poate
suferi nici un dezavantaj.

