Proiectul de lege privind statutul special al maghiarilor din afara Ungariei, aprobat de guvernul ungar în luna martie 2001, a fost avizat pentru dezbaterea în plen de cãtre comisiile pentru drepturile omului, de integrare
ºi de politicã externã. Dezbaterea parlamentarã a ºi început pe 19 aprilie, cu expunerea ministrului de externe Martonyi János. Coaliþia guvernamentalã de centru-dreapta susþine legea, Partidul Socialist Ungar (MSZP)
condiþioneazã votarea legii de includerea anumitor completãri, iar Uniunea Democraþilor Liberi (SZDSZ) respinge legea chiar la nivel concepþional. SZDSZ este de pãrere cã maghiarii de peste hotare trebuie sprijiniþi
prinintermediul instituþiilor care funcþioneazã în þãrile respective. O altã obiecþie a lor se referã la faptul cã aceasta este o lege-cadru care va intra în vigoare numai prin adoptarea ulterioarã a unor acte normative, deci
încã nu se poate determina ce anume se va realiza prin aceastã lege. În opinia MSZP, trebuie obþinutã aprobarea societãþii ungare pentru aceastã lege, ceea ce se mai poate realiza pe parcursul dezbaterii parlamentare.
Socialiºtii cer lãrgirea sferei subvenþiilor care se acordã în þara natalã ºi a controlului asupra acestora, sã se creascã perioada maximã de încadrare în muncã pe teritoriul Ungariei de la cele 3 luni propuse la 5-6 luni ºi
sã se numeascã un comisar parlamentar (ombudsman) care sã se ocupe de problemele maghiarilor de peste hotare. Guvernul va aproba, probabil, majoritatea amendamentelor propuse de socialiºti, astfel încît legea –
ca re poate fi adoptatã ºi cu majoritate simplã – va primi, probabil, ºi sprijinul celui mai puternic partid de opoziþie. Secretarul de stat al Ministerului de Externe, Németh Zsolt afirmã cã pînã la sfîrºitul anului viitor se va
aloca suma de 8-9 miliarde de forinþi (aproximativ 800 de miliarde de lei) din rezervele generale ale bugetului pentru acoperirea facilitãþilor educaþionale, culturale, medicale, de cãlãtorie etc. asigurate de legea statutului. Cum legea va fi aprobatã, probabil, încã în cursul sesiunii parlamentare de primãvarã, guvernul va emite o ordonanþã pînã la 31 octombrie cu privire la aspectele bugetare ale legii. Conform intenþiilor guvernului,
l e g e a va intra în vigoare la 1 ianuarie 2002, deci înainte de terminarea negocierilor de aderare dintre Ungaria ºi UE. Németh Zsolt a subliniat faptul cã dupã aderarea la UE, prevãzutã a avea loc cel tîrziu în anul 2004,
legea va fi aplicatã în concordanþã cu contractul unional în vigoare. (M.G.)

Proiect de lege
privind maghiarii
din þãrile vecine
Budapesta, martie 2001
Parlamentul
- în vederea exercitãrii rãspunderii faþã de maghiarii care trãiesc în afara
graniþelor þãrii, rãspundere prevãzutã în alin. (3) al art. 6 al Constituþiei
Republicii Ungare,
-pentrupromovarea cultivãrii relaþiilor acestor persoane cu Ungaria,
-avîndîn vedere reglementãrile general acceptate ale dreptului internaþional ºi obligaþiile de drept internaþional asumate de Republica Ungarã,
- luînd în considerare eforturile de integrare europeanã ale Republicii Ungare, precum ºi principiile de bazã ale legislaþiei Uniunii Europene privind
respectarea drepturilor omului ºi apãrarea drepturilor minoritãþilor, respectiv cerinþele statului de drept,
-avîndîn vedere dezvoltarea relaþiilor regionale în cadrul spaþiului centraleuropean,
- în vederea asigurãrii, pentru maghiarii din statele învecinate, a apartenenþei la naþiunea maghiarã unitarã, a prosperitãþii pe meleagurile lor natale, respectiv a pãstrãrii identitãþii lor naþionale
- fãrã a aduce atingere facilitãþilor ºi subvenþiilor asigurate prin reglementãri legale persoanelor de naþionalitate maghiarã care trãiesc în alte regiuni
ale lumii în afara graniþelor
adoptã urmãtoarea lege:

Capitolul I
Dispoziþii generale
Valabilitatea legii
Articolul 1
(1) Valabilitatea legii se întinde asupra acelor persoane de naþionalitate
maghiarã ºi fãrã cetãþenie ungarã cu domiciliul în Republica Croaþia, Republica Federativã Iugoslavia, Republica Austria, România, Republica
Slovenia, Republica Slovacã sau Ucraina, care
a)nuºi-a pierdut cetãþenia ungarã prin renunþarea voluntarã la aceasta ºi
b)nudeþine drept de ºedere permanentã în Ungaria, precum ºi
c)deþine certificatul definit în art. 20.
(2) Valabilitatea acestei legi se extinde ºi asupra soþului/soþiei cu acelaºi
domiciliu al persoanei definite în aliniatul (1) ºi asupra copilului minor
crescut împreunã de aceºtia în gospodãria comunã, chiar dacã aceºtia nu
sîntde naþionalitate maghiarã.
(3) Valabilitatea acestei legi – în privinþa prevederilor cuprinse în aceasta
–se extinde, de asemenea, asupra organizaþiilor definite în articolele 5, 18,
respectiv 19.
Articolul 2
(1) Persoana aflatã sub incidenþa prezentei legi, în condiþiile legii va beneficia de drept de anumite facilitãþi pe teritoriul Republicii Ungare, respectiv
la domiciliul stabil din þãrile învecinate, respectiv va putea solicita anumite
subvenþii.
(2) Prevederile legii privind posibilitatea de a beneficia de anumite facilitãþi, respectiv de a solicita anumite subvenþii trebuie aplicate în concordanþã cuprevederile acordurilor internaþionale.
(3) Facilitãþile, respectiv subvenþiile care pot fi solicitate, prevãzute în prezenta lege, nu aduc atingere facilitãþilor ºi subvenþiilor disponibile, asigurate ºi în prezent prin reglementãri legale, persoanelor de naþionalitate maghiarã care nu posedã cetãþenie maghiarã ºi care trãiesc în orice altã regiune a lumii.
Articolul 3
Republica Ungarã,
a)în vederea asigurãrii menþinerii permanente a relaþiilor,
b)în vederea asigurãrii posibilitãþii de a beneficia de facilitãþile ºi subvenþiile prevãzute în prezenta lege,
c) în vederea menþinerii neîngrãdite a relaþiilor culturale, economice ºi familiale,
d)în vederea asigurãrii liberei circulaþii a persoanelor ºi ideilor,
asigurã persoanelor aflate sub incidenþa prezentei legi tratamentul cel
mai favorabil în situaþia datã în privinþa accesului pe teritoriul þãrii ºi a ºederii acolo, luînd în considerare obligaþiile de drept internaþional asumate.

Capitolul II
Facilitãþile ºi subvenþiile de care pot
beneficia persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi
Educaþie, culturã, ºtiinþã
Articolul 4
(1) în domeniul culturii, persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi au

pe teritoriul Ungariei drepturi egale cu cetãþenii maghiari. În mod corespunzãtor, Republica Ungarã le va asigura în special
a) posibilitatea de a folosi instituþiile de culturã generalã ºi de a beneficia
de serviciile acestor instituþii,
b)accesul la valorile culturale pentru public ºi cercetare,
c) accesul la valorile cu caracter de monument istoric ºi la documentele
referitoare la acestea,
d)posibilitatea studierii în scop ºtiinþific a materialelor de arhivã care conþin date personale protejate, cu condiþia ca statul de care aparþine persoana
maghiarã din afara graniþelor sã fie parte a tratatelor internaþionale privind
protecþia datelor personale*.
(2) Persoana aflatã sub incidenþa acestei legi este îndreptãþitã sã beneficieze de serviciile oricãrei biblioteci publice de stat ºi beneficiazã gratuit de
urmãtoarele servicii de bazã:
a)frecventarea bibliotecii,
b)folosirea la faþa locului a colecþiilor parþiale desemnate de bibliotecã,
c)folosirea instrumentelor de evidenþã a fondurilor,
d)informaþii privind serviciile bibliotecii ºi a sistemului de biblioteci,
e) în cazul înscrierii, împrumutarea documentelor tipãrite din bibliotecã,
în condiþiile prevãzute în regulamentul de utilizare a bibliotecii.
(3) Facilitãþile suplimentare de care beneficiazã persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi privind utilizarea serviciilor instituþiilor de stat muzeale ºi de culturã în masã sînt cuprinse într-un act normativ special.
Articolul 5
Organizaþia cu scop nepatrimonial care funcþioneazã în mod legal într-o þarã vecinã, a cãrei activitate se referã la
a) cultivarea ºi dezvoltarea limbii, literaturii, culturii, artei populare maghiare,
b)conservarea, sprijinirea, cercetarea tradiþiilor naþionale maghiare
c) sau la alte activitãþi culturale ºi ºtiinþifice utile din punct de vedere al
pãstrãrii identitãþii naþionale, poate solicita, prin concurs, sprijinirea activitãþii sale de cãtre organizaþia de utilitate publicã constituitã în acest scop.
Regulile privind examinarea cererii de finanþare sînt cuprinse în articolul
26.
Articolul 6
Oamenii de ºtiinþã maghiari aflaþi sub incidenþa legii pot deveni membri
exteriori sau membri plini ai Academiei Maghiare.
Distincþii, burse
Articolul 7
(1) Republica Ungarã asigurã posibilitatea ca persoanele aflate sub incidenþa legii sã beneficieze de distincþiile statale ale Republicii Ungare sau de
titlurile de onoare, premiile ºi diplomele înfiinþate de ministere, ca recunoaºtere a activitãþii lor proeminente, exemplare în serviciul naþiunii maghiare, al sporirii valorilor maghiare ºi universale.
(2) La stabilirea condiþiilor pentru acordarea burselor de stat trebuie asiguratã posibilitatea acordãrii acestor burse persoanelor aflate sub incidenþa prezentei legi.
Protecþie socialã ºi servicii sanitare
Articolul 8
(1) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi care lucreazã pe teritoriul Republicii Ungare în cadrul unor relaþii juridice privind desfãºurarea
unor activitãþi lucrative pe baza prevederilor articolului 16 – în mãsura în
care acordurile internaþionale nu prevãd altfel – au obligaþia de a plãti contribuþie de asigurare de sãnãtate ºi de pensie. Prin plata contribuþiilor, angajatul devine îndreptãþit sã beneficieze de servicii sanitare ºi de pensie
identice cu cele de care beneficiazã asiguraþii cu cetãþenie ungarã. Sfera
acestorîndreptãþiri este cuprinsã într-un act normativ special.
(2) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi care nu au obligaþia de a
plãti contribuþia de asigurare de sãnãtate ºi de pensie conform aliniatului
(1) pot solicita, în prealabil, prin concurs, de la organizaþia de utilitate publicã înfiinþatã în acest scop (articolul 25) rambursarea cheltuielilor legate
de serviciile medicale de care pot beneficia contra cost pe teritoriul Ungariei.
(3) În cazurile care necesitã îngrijire medicalã imediatã pe teritoriul Ungariei, persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi beneficiazã de aceastã
îngrijire în condiþiile prevãzute de acordurile bilaterale de protecþie socialã
(politicã socialã).
Facilitãþi de cãlãtorie
Articolul 9
(1) Persoanele aflate sub incidenþa legii beneficiazã pe teritoriul Ungariei
de reduceri de preþ la cãlãtoriile pe mijloacele de transport în comun local
ºi interurban intern pe bazã de grafic – în cazul cãlãtoriei cu trenul, la clasa a 2-a.
(2) Audreptul la un numãr nelimitat de cãlãtorii gratuite
a)copiii care nu au împlinit vîrsta de 6 ani,
b)persoanele care au împlinit vîrsta de 65 de ani.
(3) au dreptul de o reducere de 90% la cãlãtoriile interurbane interne pe
mijloacele de transport în comun
a)persoanele definite în aliniatul (1), de patru ori pe an,
b)în cazul cãlãtoriei în grup, grupurile compuse din cel puþin 10 persoane
sub18ani aflate sub incidenþa legii ºi doi adulþi însoþitori, o datã pe an.
(4) Reducerile de preþ la cãlãtorii nu pot fi cumulate.
(5) Regulile detaliate ale reducerilor de preþ la cãlãtorii sînt cuprinse într-un act normativ special.
Învãþãmînt
Articolul 10
(1) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi sînt îndreptãþite – în
condiþiile acestui articol – sã beneficieze în instituþiile de învãþãmînt superior ale Republicii Ungare de

a)pregãtire de bazã, complementarã de bazã, completã sau parþialã, de nivel universitar sau de ºcoalã superioarã,
b)pregãtire de doctorat (PhD) ºi de masterat,
c)perfecþionare generalã, respectiv specializatã,
d)pregãtire profesionalã de nivel superior în sistem ºcolar acreditat.
(2) Studenþii cursurilor de zi ale formelor de învãþãmînt finanþate de stat
audreptul la normativ de student, la alocaþiile bãneºti ºi în naturã conform
prevederilor privind studenþii, respectiv la rambursarea diferenþialã a contribuþiilorde sãnãtate. Sfera subvenþiilor suplimentare va fi definitã într-un
actnormativ special de cãtre ministrul învãþãmîntului.
(3) În cadrul instruirii finanþate de stat, un numãr de studenþi, stabilit
anual de ministrul învãþãmîntului, îºi vor putea desfãºura studiile în instituþiile de învãþãmînt superior ale Republicii Ungare.
Legitimaþie de elev/student
Articolul 11
(1) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi care sînt elevii sau studenþii instituþiilor de învãþãmînt public sau superior din Ungaria, au dreptul sã deþinã legitimaþie de elev/student ºi sã beneficieze de facilitãþile aferente acestuia.
(2) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi care sînt elevi sau studenþi în statele vecine, încadraþi în învãþãmîntul cu predare în limba maghiarã, pe perioada ºederii în Ungaria, beneficiazã de toate facilitãþile pe
care legitimaþia de elev/student le conferã elevilor/studenþilor instituþiilor
de învãþãmînt din Ungaria. Regulile detaliate privind eliberarea legitimaþiei de elev/student pentru aceºtia sînt cuprinse într-un act normativ special.
(3) Existenþa statutului de elev sau student într-o þarã vecinã va fi doveditã
printr-omenþiune în secþiunea corespunzãtoare a „Certificatului maghiar”
(articolul 20).
Perfecþionarea profesionalã a pedagogului maghiar de peste
hotare
Articolul 12.
(1) Pedagogii maghiari din afara þãrii care predau în limba maghiarã într-un stat învecinat (în continuare: pedagogii maghiari de peste hotare) au
dreptul sã participe – în limita efectivului anual stabilit de ministrul învãþãmîntului – la perfecþionare profesionalã regulatã ºi sã beneficieze de facilitãþile definite în aliniatul (2).
(2) Persoanele definite în aliniatul (1) sînt îndreptãþite sã solicite de la
instituþia maghiarã de învãþãmînt care asigurã perfecþionarea, pentru perioada participãrii la cursul de perfecþionare,
a) rambursarea cheltuielilor de cazare,
b) rambursarea cheltuielilor de transport, precum ºi
c) contribuþie la cheltuielile de înscriere, în cuantumul stabilit prin actul
normativ special.
(3) Regulile detaliate privind perfecþionarea pedagogilor maghiari de peste
hotare sînt cuprinse într-un act normativ special.
Articolul 13
(1) Pedagogii maghiari de peste hotare au dreptul la legitimaþie de
pedagog maghiar de peste hotare (în continuare: legitimaþie de pedagog),
iar cadrele didactice universitare din instituþiile de studii superioare
din statele vecine care predau în limba maghiarã (în continuare:
cadre didactice maghiare de peste hotare) au dreptul la carte de cadru didactic.
(2) Facilitãþile de care pot beneficia pe teritoriul Ungariei posesorii legitimaþiei de pedagog sau ai cãrþii de cadru didactic sînt identice cu cele asigurate, prin acte normative, pedagogilor ºi cadrelor didactice universitare ºi
din învãþãmîntul superior cu cetãþenie maghiarã.
(3) Regulile detaliate privind conþinutul, modul de eliberare ºi þinerea evidenþei legitimaþiilor de pedagog ºi a cãrþilor de cadru didactic sînt cuprinse
într-un act normativ special.
Instruire detaºatã peste hotare
Articolul 14.
(1) Republica Ungarã sprijinã pãstrarea ºi cultivarea limbii materne, a
culturii ºi identitãþii naþionale a maghiarilor din þãrile vecine, de asemenea, prin detaºarea în statele vecine a unor secþii ale instituþiilor de învãþãmînt superior maghiare acreditate. Suma suportului financiar pentru
realizarea acestui scop se preconizeazã prin prevederile bugetare ale Republicii Ungare. Decizia privind utilizarea fondurilor disponibile va fi luatã de ministrul învãþãmîntului pe baza prevederilor din actul normativ
special.
(2) Republica Ungarã sprijinã înfiinþarea, funcþionarea, dezvoltarea în statele vecine a unor instituþii de învãþãmînt superior (secþii, facultãþi) cu predare în limba maghiarã acreditate în þara respectivã. Resursele financiare
necesare realizãrii acestora pot fi solicitate prin concurs de la organizaþia
de utilitate publicã înfiinþatã în acest scop (articolul 25).
Subvenþii pentru învãþãmîntul în þara natalã
Articolul 15
(1) Persoana aflatã sub incidenþa prezentei legi poate depune o cerere de
subvenþionare a studiilor la organizaþia de utilitate publicã înfiinþatã în
acestscop (articolul 26), în cazul în care asigurã educaþia în limba maghiarã a cel puþin doi copii minori ai sãi crescuþi în gospodãria proprie, la instituþii de învãþãmînt aflate pe teritoriul statului vecin în care îºi are domiciliul stabil.
(2) Persoana aflatã sub incidenþa prezentei legi poate depune o cerere de
subvenþionare a manualelor ºi materialelor didactice la organizaþia de utilitate publicã înfiinþatã în acest scop (articolul 26) în cazul în care asigurã
educaþia în limba maghiarã a copilului minor crescut în gospodãria proprie, la o instituþie de învãþãmînt aflatã pe teritoriul statului vecin în care
îºi are domiciliul stabil.

Încadrarea în muncã
Articolul 16
(1) Persoanele aflate sub incidenþa prezentei legi pot fi încadrate în muncã pe teritoriul Republicii Ungare pe bazã de autorizaþie. În cursul procesului de autorizare, regulile generale privind autorizarea angajãrii strãinilorîn Ungaria vor fi aplicate cu modificarea cã autorizaþia poate fi acordatã
fãrã studierea situaþiei de pe piaþa forþei de muncã.
(2) Autorizaþia poate fi acordatã pe o perioadã totalã de cel mult trei luni
pe an calendaristic. Prin acte normative speciale se poate institui posibilitatea acordãrii autorizaþiilor pe termen mai lung.
Articolul 17
(1) Persoanele implicate pot solicita de la organizaþia de utilitate publicã
înfiinþatã în acest scop (articolul 25), pe bazã de concurs, rambursarea
cheltuielilor legate de dovedirea îndeplinirii condiþiilor legale pentru angajare, în special dovedirea prealabilã a studiilor, a calificãrii ºi a aptitudinii medicale necesare.
(2) Regulile detaliate privind procedura de autorizare, respectiv evidenþa
autorizaþiilor sînt cuprinse într-un act normativ special.
Sarcinile organelor de informare publicã
Articolul 18
(1) a) Organele de informare publicã din Ungaria vor asigura în mod sistematic colectarea ºi difuzarea informaþiilor privind maghiarii de peste
hotare ºi de transmiterea informaþiilor privind Ungaria ºi maghiarime cãtre maghiarii de peste hotare.
b) Aceste informaþii servesc la
ba) transmiterea valorilor spirituale ºi culturale maghiare ºi universale,
bb) formarea unei imagini obiective despre Ungaria ºi despre maghiari,
bc) conservarea identitãþii, a limbii materne ºi a culturii comunitãþilor
naþionale maghiare care constituie minoritate în þara lor.
(2) Republica Ungarã asigurã realizarea ºi difuzarea de emisiuni de televiziune publicã prin înfiinþarea ºi asigurarea funcþionãrii organizaþiei de
utilitate publicã constituitã în acest scop. Resursele financiare necesare în
acest scop vor fi asigurate din bugetul central.
Sprijinirea organizaþiilor cu scop lucrativ
Articolul 19
(1) Republica Ungarã sprijinã înfiinþarea, respectiv funcþionarea organizaþiilor cu scop lucrativ care funcþioneazã într-o þarã vecinã ºi care favorizeazã obiectivele comunitãþilor naþionale maghiare din statele vecine.

(2) În vederea obþinerii subvenþiilor, pot depune cereri de finanþare la organizaþia de utilitate publicã înfiinþatã în acest scop (articolul 26) organizaþiile cu scop lucrativ definite în aliniatul (1) al cãror scop este în special
a) îmbunãtãþirea capacitãþii de pãstrare a populaþiei din localitãþile defavorizate din teritoriile locuite de comunitatea naþionalã maghiarã de peste
hotare, dezvoltarea agroturismului,
b) pãstrarea ºi cultivarea limbii, literaturii, culturii, artei populare maghiare (de ex. publicarea de cãrþi, ziare, reviste, dezvoltarea industriei artizanale),
c) crearea ºi dezvoltarea condiþiilor infrastructurale în scopul menþinerii
relaþiilor cu Republica Ungarã (conectare la Internet, telecomunicaþie
etc.),
d)restaurarea ºi valorificarea (exploatarea) unor monumente istorice din
cadrul patrimoniului cultural maghiar,
e) alte întreprinderi care promoveazã obiectivele prevãzute în aliniatul (1).

Capitolul III
Regula de procedurã pentru
acordarea facilitãþilor ºi subvenþiilor
Certificatul maghiar
Articolul 20
(1) Persoanele care doresc sã beneficieze de facilitãþile ºi subvenþiile prevãzute în prezenta lege pot solicita eliberarea certificatului definit în aliniatul (2) de la organul administrativ central desemnat în acest scop de
cãtre Guvernul Republicii Ungare, (în continuare: autoritatea de examinare).
(2) Autoritatea de examinare va elibera pentru solicitant „Certificatul
maghiar” cu fotografie, iar pentru soþul/soþia ºi copii acestuia minori
crescuþi în gospodãria comunã care nu sînt de naþionalitate maghiarã,
„Certificatul de rudã maghiarã” (în continuare denumite împreunã Certificat) dacã
a)solicitantul îndeplineºte condiþiile prevãzute în art. 1, pct. a)-b),
b) organizaþia de recomandare prevãzutã în articolul 21 a eliberat recomandarea,
c)autoritatea maghiarã competentã nu a emis împotriva lui interdicþie de
intrare ºi ºedere pe teritoriul Ungariei ºi nu a dispus expulzarea lui din ca-

uzele prevãzute în legea specialã relevantã, respectiv nu existã proceduri
penale în curs împotriva lui pe teritoriul Ungariei.
Articolul 21
(1) Autoritatea de examinare elibereazã certificatul dacã
a) persoana solicitantã deþine o recomandare eliberatã de o organizaþie
care reprezintã în statul respectiv comunitatea naþionalã maghiarã din
statele vecine, acceptatã de Guvernul Republicii Ungare ca organizaþie de
recomandare ºi
b) recomandarea certificã apartenenþa solicitantului la comunitatea naþionalã maghiarã ºi conþine:
ba) cererea petentului;
bb)numele, locul ºi data naºterii, domiciliul stabil ºi numele mamei solicitantului;
bc) numele organizaþiei de recomandare, ºtampila oficialã a acesteia,
semnãtura reprezentantului acesteia;
bd) locul ºi data eliberãrii recomandãrii.
c) Recomandarea eliberatã pentru soþul/soþia, respectiv copilul minor de
altã naþionalitate ale persoanei aflate sub incidenþa legii (articolul 1, aliniatul (2)) certificã exclusiv relaþia de rudenie existentã cu persoana maghiarã de peste hotare.
(2) Guvernul Republicii Ungare acceptã ca organizaþie de recomandare
acea organizaþie care reprezintã comunitatea naþionalã maghiarã dintr-un
stat care este capabilã,
a)sã reprezinte în statul respectiv întreaga comunitate naþionalã maghiarã trãind în acel stat,
b) sã asigure condiþiile organizatorice ºi de personal ale preluãrii ºi examinãrii cererilor de recomandare.
Articolul 22
(1) Certificatul este un act public care îndreptãþeºte deþinãtorul sã beneficieze de facilitãþile, respectiv sã depunã o cerere (prin concurs) pentru
subvenþiile prevãzute în prezenta lege.
(2) Valabilitatea certificatului
a) pentru persoanele cu vîrsta cuprinsã între 18-60 de ani: 5 ani;
b)pentru persoanele în vîrstã de peste 60 de ani: nelimitatã;
c)pentru minori: data la care împlinesc 18 ani.
(3) În cazul expirãrii valabilitãþii certificatului, la cerere, se va relua procedura prevãzutã în articolele 20-21.
(4) Autoritatea de examinare retrage certificatul dacã

a) organizaþia de recomandare a retras recomandarea pe motiv cã posesorul certificatului a furnizat date nereale la solicitarea recomandãrii,
b)posesorul certificatului a obþinut drept de ºedere permanentã pe teritoriul Ungariei sau cetãþenie ungarã,
c) posesorul certificatului a fost expulzat de pe teritoriul Republicii
Ungare, s-a dispus interdicþie de intrare ºi de ºedere împotriva lui,
d)s-a iniþiat procedurã penalã împotriva lui pe teritoriul Ungariei, respectiv
e)posesorul certificatului solicitã acest lucru.
(5) Autoritatea de examinare este obligatã sã înºtiinþeze posesorul ºi organizaþia de recomandare a acestuia privind hotãrîrea definitivã de retragere a certificatului.
Articolul 23
(1) Procedurile autoritãþii de examinare sînt reglementate de legea nr. IV
din anul 1957 privind procedurile generale ale administraþiei de stat.
(2) Solicitantul poate înainta recurs la instanþele judecãtoreºti împotriva
hotãrîrii administrative definitive luate în urma plîngerii împotriva deciziei de primã instanþã a autoritãþii de examinare privind emiterea, respectivretragerea certificatului.
(3) Regulile detaliate de procedurã ale autoritãþii de examinare, respectiv
regulile de evidenþã a certificatelor eliberate, precum ºi cele privind conþinutul de date al certificatului sînt cuprinse într-un act normativ special.
Utilizarea facilitãþilor pe teritoriul Republicii Ungare
Articolul 24
(1) Persoana maghiarã de peste hotare, în timpul ºederii legale pe teritoriul Ungariei, poate beneficia de drept de facilitãþile prevãzute în art. 4,
art. 8 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 12 alin. (2) ºi art. 13 în condiþiile prezentate în articolele respective, cu condiþia prezentãrii certificatului sãu
(art. 20).
(2) Fondurile necesare pentru acordarea facilitãþilor de cãtre organizaþiile ºi instituþiile de stat care acordã facilitãþile enumerate în aliniatul (1),
respectiv organizaþiile cu scop lucrativ care acordã reduceri de tarife la cãlãtorii vor fi asigurate din bugetul central.
Procedura de solicitare a subvenþiilor ce se pot acorda în
Republica Ungarã
Articolul 25
(1) Guvernul înfiinþeazã o organizaþie (organizaþii) de utilitate publicã
pentru examinarea cererilor ºi acordarea subvenþiilor pe care le pot solicita persoanele (organizaþiile) aflate sub incidenþa prezentei legi.
(2) Obiectivele activitãþii organizaþiei de utilitate publicã, sfera cererilor

de finanþare care vor fi examinate de aceasta ºi organul de conducere abilitatsã ia decizii vor fi cuprinse în actul de constituire al organizaþiei, cu respectarea legii nr. CLVI din 1997 privind organizaþiile de utilitate publicã.
(3) Cererile de finanþare pentru subvenþiile ce pot fi solicitate în temeiul
prezentei legi, pe bazã de concursuri anunþate public, vor fi depuse la organizaþia de utilitate publicã competentã din punct de vedere al subiectului cererii.
(4) La cerere trebuie anexate datele ºi documentele solicitate de organizaþia de utilitate publicã în anunþul concursului.
(5) În caz de decizie favorabilã, solicitantul ºi organizaþia de utilitate publicã vor încheia un contract civil care va conþine condiþiile ºi suma finanþãrii, cu specificarea scopurilor în care va putea fi utilizatã finanþarea ºi
regulamentul de justificare a cheltuielilor.
(6) Fondurile necesare pentru desfãºurarea activitãþii organizaþiei (organizaþiilor) de utilitate publicã vor fi asigurate din bugetul central în diviziune anualã, sub forma unui fond special.
Procedura de solicitare a subvenþiilor disponibile în statele
vecine
Articolul 26
(1) Cererile pentru subvenþiile prevãzute în prezenta lege pot fi depuse
de cãtre persoanele (organizaþiile) aflate sub incidenþa prezentei legi la
organizaþia nonprofit înfiinþatã în mod legal în acest scop în þara vecinã în
care îºi au domiciliul/sediul (în continuare: organizaþie de utilitate publicã din strãinãtate).
(2) Contractul civil încheiat între organizaþia de utilitate publicã înfiinþatã în Ungaria în scopul examinãrii cererilor de finanþare ºi acordãrii finanþãrilor (articolul 25) ºi organizaþia de utilitate publicã din strãinãtate conþine datele necesare pentru examinarea cererii, date ce vor fi confirmate
prin acte, declaraþii, documentaþii de proiect etc.
(3) Organizaþia de utilitate publicã din Ungaria (articolul 25) va examina
cererile pe baza datelor prevãzute în contractul civil definit în aliniatul (2)
ºi pe baza opiniei organizaþiei de utilitate publicã din strãinãtate.
(4) Finanþãrile obþinute vor fi acordate solicitanþilor de cãtre organizaþia
u ngarã de utilitate publicã (art. 25) pe baza unui contract civil. Acest contract va conþine condiþiile ºi suma finanþãrii, cu specificarea scopurilor în
care va putea fi utilizatã finanþarea ºi regulamentul de justificare a cheltuielilor.

Capitolul IV
Dispoziþii finale
Articolul 27
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 1 ianuarie 2002.
(2) Din momentul aderãrii Republicii Ungare la Uniunea Europeanã,
prevederile care asigurã îndreptãþiri, facilitãþi, respectiv subvenþii vor fi
aplicate persoanelor avînd cetãþenie în oricare dintre statele membre ale
Uniunii Europene în acord cu contractul de aderare.
Articolul 28
(1) Guvernul este mandatat sã reglementeze prin ordonanþe urmãtoarele:
a) prevederile privind desemnarea, respectiv stabilirea competenþelor organului de administraþie publicã abilitat sã emitã, sã retragã certificate ºi
sã þinã evidenþa acestora, respectiv ale organului superior acestuia,
b) regulile detaliate privind reducerile de tarif la transportul în comun al
persoanelor aflate sub incidenþa prezentei legi,
c) regulile detaliate privind legitimaþia de elev/student care se va emite
pentru persoanele specificate în aliniatul (1) al articolului 11 din prezenta lege.
(2) Guvernul se va îngriji de înfiinþarea organizaþiilor de utilitate publicã
ungare (articolul 25) care vor examina cererile de finanþare ºi vor acorda
subvenþiile disponibile în temeiul prezentei legi, respectiv de coordonarea
activitãþii organizaþiilor de utilitate publicã deja existente cu acelaºi scop,
de modificarea corespunzãtoare a actelor constitutive ale acestora, respectiv de regruparea finanþãrilor în acest cadru.
Articolul 29
(1) Ministrul de interne ºi ministrul de externe vor stabili printr-un ordin
comun regulile detaliate privind emiterea, retragerea, evidenþa certificatelor, respectiv cerinþele de conþinut ºi de formã ale acestora.
(2) Ministrul economiei
a) va stabili cu ministrul de externe printr-un ordin comun, regulile de
evidenþã ºi de procedurã privind autorizarea încadrãrii în muncã a maghiarilor de peste hotare, respectiv organizaþia de administraþie de stat
responsabilã de îndeplinirea acestor sarcini,
b) este mandatat sã reglementeze, prin ordin, condiþiile acordãrii autorizaþiilor de încadrare în muncã pe termen mai lung decît cel stabilit în articolul 16 al prezentei legi, referitor la persoanele aflate sub incidenþa acestei legi sau la un grup al acestora. În problemele care afecteazã ºi sportivii
profesioniºti, reglementarea se va elabora de comun acord cu ministrul
tineretului ºi sportului.
(3) Ministrul de externe este mandatat ca în cazuri care meritã consideraþie specialã în cursul procedurii de examinare de cãtre autoritatea specificatã în articolul 21, respectiv în cazul în care derularea procedurii descrise în articolul 21 aliniatul (1) este împiedicatã, în scopul fluentizãrii
prelucrãrii cazurilor, sã înlocuiascã cu o declaraþie proprie recomandarea
prevãzutã în articolul 20 al prezentei legi.
(4) Ministrul patrimoniului cultural naþional va stabili printr-un ordin
regulile detaliate privind facilitãþile cuvenite maghiarilor de peste hotare
în cazul în care apeleazã la serviciile bibliotecilor publice, instituþiilor
muzeale ºi de culturã finanþate de stat.
(5) Ministrul învãþãmîntului – de comun acord cu ministrul de externe
– va stabili printr-un ordin regulile detaliate privind instruirea persoanelor aflate sub incidenþa legii, respectiv perfecþionarea pedagogilor maghiari de peste hotare, respectiv facilitãþile prevãzute în articolele 10, 12 ºi
13ale prezentei legi, inclusiv cuantumul subvenþiilor individuale.
Traducere de VENCZEL Enikõ

Note
* Legea nr. VI din anul 1998 privind promulgarea Acordului privind protecþia individului în cursul prelucrãrii automatizate a datelor personale,
datatã la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981.0
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