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1. Scurt istoric
În istoria sa, Finlanda a fost multă vreme, până la începutul secolului al XIX‑lea,
parte a Regatului Suediei, fiind cucerită de Imperiul Rus în anul 1808. La scurt timp
după Revoluția Bolșevică, din octombrie 1917, Finlanda și-a declarat independența,
în 6 decembrie 1917, adoptând prima Lege Constituțională în anul 1919. În timpul ce‑
lui de-al Doilea Război Mondial, Finlanda a fost implicată în trei războaie de apărare,
mai întâi împotriva URSS (Războiul de Iarnă, 1939–1940, respectiv războiul antiso‑
vietic din perioada 1941–1944), apoi războiul Laponiei împotriva Germaniei naziste
(1944–1945). După război, Finlanda a aderat la ONU (în 1955), apoi la OECD (în
1969). La finalul anilor '80 statul finlandez și-a liberalizat economia, a aderat la Uniu‑
nea Europeană în 1995 și la zona euro în 1999, toate aceste transformări constituind
premisele adoptării unei noi Constituții, care să reflecte noile realități.
Actuala Constituție a Finlandei a fost adoptată în 1999 și a intrat în vigoare la
1 martie 2000, având la bază patru acte constituționale mai vechi: Legea Constitu‑
țională a Finlandei (din 1919), Legea privind Parlamentul (din 1928) și două legi
ale responsabilităților ministeriale (din 1922) care dau dreptul parlamentarilor de
a inspecta activitatea membrilor Consiliului de Stat, a Cancelarului Justiției și a
funcționarilor parlamentari. Constituția actuală reiterează un important princi‑
piu de drept constituțional consacrat în Legea Constituțională din 1919: „puterea
suverană aparține poporului”.
De asemenea, această Constituție consacră faptul că Finlanda este o democra‑
ție parlamentară, Parlamentul constituind autoritatea legiuitoare, iar funcția de
Prim-ministru (șeful Executivului) este cea mai influentă funcție publică, asigu‑
rând conducerea executivă a statului.
Constituția, în forma sa actuală, a intrat în vigoare la 1 martie 2000 și a fost
modificată ultima oară în anul 2011, revizuirea intrând în vigoare la data de
1 ianuarie 2012. Sub aspectul sistematizării, Constituția Finlandei este compusă din
13 capitole și 131 de secțiuni (acestea din urmă având așezarea în pagină similară
cu articolele din alte legi fundamentale).
2. Raporturile dintre principalele autorităţi statale
Potrivit primei dispoziţii din textul constituţional, Finlanda este republică su‑
verană. De asemenea, din maniera de redactare a regulilor privind modul în care

FI

588

Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

interacţionează principalele autorităţi statale, rezultă caracterul parlamentar al
acestei republici. De remarcat, faptul că, în istoria sa republicană, Finlanda a trecut
de la statutul de republică prezidențială la acela de republică parlamentară, apre‑
ciindu-se că aceasta din urmă răspunde mult mai bine exigențelor democrației.
Cele trei puteri clasice din statul finlandez sunt delimitate expres de Consti‑
tuţie. Astfel, puterea legislativă este exercitată de Parlamentul unicameral ce are
puteri decizionale şi în materie de finanţe ale statului. Puterea executivă este exer‑
citată de Preşedintele Republicii şi de Guvernul ai cărui membri beneficiază de în‑
crederea acordată de Parlament. Puterea judecătorească este exercitată de instanţe
judecătoreşti independente, Curtea Supremă şi Curtea Supremă Administrativă
fiind cele mai înalte instanţe.
Parlamentul este format din 200 de membri numiţi „reprezentanţi”, care sunt
aleşi pentru un mandat de patru ani. În cadrul Parlamentului funcţionează Consi‑
liul Preşedintelui, format din Preşedintele Parlamentului şi cei doi vicepreşedinţi
ai acestuia, toţi cei menţionaţi anterior fiind aleşi pentru fiecare sesiune parlamen‑
tară. Tot din Consiliul Preşedintelui fac parte şi preşedinţii comisiilor parlamen‑
tare. Constituţia Finlandei prevede că este eligibilă pentru funcţia de reprezentant
orice persoană cu drept de vot şi care nu se află sub tutelă. Cu toate acestea, Legea
fundamentală conţine şi unele incompatibilităţi, în acest sens fiind stabilit că nu
poate fi ales membru al Parlamentului un militar aflat în serviciul activ, Cance‑
larul de Justiţie al Guvernului, Avocatul Poporului, membrii Curţii Supreme de
Justiţie sau ai Curţii Supreme Administrative şi nici Procurorul General.
Mandatul unui membru al Parlamentului se suspendă pe perioada în care de‑
putatul este membru al Parlamentului European sau în timpul în care îşi desfă‑
şoară stagiul militar. În această perioadă, deputatul este înlocuit de un supleant.
În cazul în care un deputat îşi neglijează în mod repetat şi grav îndeplinirea înda‑
toririlor ce îi revin, Parlamentul, după obţinerea avizului Comisiei pentru drept
constituțional, poate cere revocarea mandatului acestuia, cu votul a cel puţin două
treimi dintre membrii prezenţi la vot. Mandatul unui deputat poate înceta şi în ca‑
zul în care acesta a fost condamnat la închisoare pentru o infracţiune săvârşită cu
intenţie sau i s-a aplicat o pedeapsă pentru comiterea unei infracţiuni electorale.
Parlamentul alege administratorii însărcinați cu supravegherea organizării şi a
activităţilor Institutului de Asigurări Sociale, conform reglementărilor legale spe‑
cifice. De asemenea, Parlamentul alege, pentru un mandat de patru ani, un Avocat
al Poporului şi doi adjuncţi ai Avocatului Poporului, care trebuie să fie, conform
dispoziţiilor din Legea fundamentală, jurişti eminenţi.
Parlamentul finlandez exercită un veritabil control asupra Guvernului prin in‑
strumente precum interpelări, moţiuni de cenzură, întrebări, rapoarte ale Guver‑
nului înaintate Parlamentului, precum şi dreptul acestuia din urmă de a primi, din
partea Guvernului, informaţiile necesare pentru analizarea problemelor supuse
atenției Legislativului.
Tot Parlamentul este cel care adoptă bugetul de stat pentru fiecare an buge‑
tar în parte, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial al Finlandei. Bugetul de
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stat este adoptat de Parlament în sesiune plenară, într-o singură lectură, după ce
Comisia pentru finanţe a Parlamentului şi-a prezentat raportul care a fost consi‑
derat pertinent. Dacă publicarea bugetului de stat are loc după începutul noului
exerciţiu bugetar, propunerea de buget a Guvernului se va aplica precum un buget
provizoriu, în modul decis de Parlament.
Procedura de dizolvare a Parlamentului presupune o propunere motivată
adresată Preşedintelui de către Prim-ministru, urmată de audierea grupurilor
parlamentare. După aceasta, Preşedintele poate ordona organizarea de alegeri
parlamentare extraordinare.
Preşedintele Republicii este ales prin vot direct, în urma unuia sau a două tu‑
ruri, pentru un mandat de şase ani, aceeaşi persoană putând deţine cea mai înaltă
funcţie din statul finlandez pentru cel mult două mandate. Acesta numeşte Pre‑
mierul, precum și Guvernul în întregime, ia decizii la nivelul Guvernului în baza
moţiunilor pe care cel din urmă le propune, dar şi decizii privind numirile mili‑
tare şi aspectele legate de Cabinetul Preşedintelui Republicii. De asemenea, șeful
statului numeşte un Cancelar de Justiţie şi un Cancelar de Justiţie adjunct, ambii
fiind ataşaţi Guvernului, ca funcţii dependente de Guvern. Președintele are și rol
de coordonare a Guvernului.
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru şi miniştrii din echipa sa guverna‑
mentală. Aceştia răspund în faţa Parlamentului pentru faptele comise în exerciţiul
funcţiei lor şi care au legătură cu serviciul. După alegerile parlamentare, partidele
negociază formarea unui nou cabinet care trebuie aprobat cu majoritate simplă în
Parlament. Cabinetul poate fi îndepărtat în urma retragerii votului de încredere
din partea Parlamentului. De asemenea, Guvernul iniţiază majoritatea legilor dez‑
bătute şi votate de Parlament.
Prim-ministrul este ales de către Parlament, urmând a fi numit în funcţie de
Preşedinte care, de asemenea, numeşte şi ceilalţi miniştri, în conformitate cu pro‑
punerile formulate de Prim-ministru. Guvernul are obligaţia constituţională de a
transmite Parlamentului, fără întârziere, programul său, sub forma unei declaraţii.
Aceeaşi procedură trebuie respectată şi în situaţia în care componenţa Guvernului
este modificată în mod esenţial.
În cazul în care nu mai beneficiază de încrederea Parlamentului, fapt ce se reflec‑
tă prin vot, Guvernul ca entitate (sau un ministru privit individual) poate fi demis
de către Preşedinte, chiar şi atunci când nu se formulează nicio cerere în acest sens.
Guvernul pune în aplicare deciziile Preşedintelui, în timp ce Prim-ministrul
conduce activitatea Guvernului, supraveghează pregătirea şi analiza tuturor subiec‑
telor care sunt incluse în mandatul Guvernului, prezidează şedinţele plenare ale Gu‑
vernului şi reprezintă Finlanda în Consiliul European şi în alte activităţi întreprin‑
se în cadrul Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care Guvernul decide altfel.
După aderarea la Uniunea Europeană, în anul 1995, au existat dispute între șeful
statului și Premier privind reprezentarea Finlandei la Consiliul European, tranșate
în cele din urmă în favoarea Prim-ministrului, în esență pe baza argumentului că
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șeful Guvernului implementează măsurile asumate la ședințele Consiliului Euro‑
pean, ținând cont de atribuțiile Guvernului și de cele ale Președintelui.
3. Puterea judecătorească
Conform Constituţiei Finlandei, instanţele judecătoreşti cu competenţe gene‑
rale sunt Curtea Supremă, Curţile de Apel şi instanţele teritoriale, fără să aibă
atribuţii în materia contenciosului administrativ. Curtea Supremă Administrativă
şi instanţele administrative regionale constituie instanţe judecătoreşti cu compe‑
tenţe generale în materie de contencios administrativ, care funcţionează ca sistem
paralel cu acela al instanţelor de drept comun menţionate mai sus. Normele, regu‑
lile referitoare la modul de organizare şi de funcţionare a instanţelor judecătoreşti
specializate se stabilesc prin lege.
Legea fundamentală a Finlandei consacră, sub aspectul statutului profesional
şi al carierei în magistratură, principiul inamovibilităţii judecătorilor şi regula de
numire a acestora de către şeful statului.
Curtea Supremă este instanţa de ultim grad care administrează justiţia în ca‑
uzele civile, comerciale şi penale, iar Curtea Supremă Administrativă realizează
aceeaşi funcţie în materia contenciosului administrativ. Ele sunt alcătuite din Pre‑
şedintele Curţii (fiecăreia în parte) şi un număr de judecători stabilit prin lege.
Ambele pot înainta Guvernului propuneri de iniţiere a unor măsuri legislative, de
adoptare a unor legi cu incidenţă şi de interes pentru buna funcţionare a sistemu‑
lui judiciar.
Sistemul de instanţe cuprinde şi Înalta Curte de Punere sub Acuzare, com‑
petentă să judece acuzaţiile aduse unui membru al Guvernului, Cancelarului de
Justiţie, Avocatului Poporului al Parlamentului sau unui membru al Curţii Su‑
preme de Justiţie sau al Curţii Supreme Administrative, pentru conduită ilicită în
exerciţiul funcţiei lor. Înalta Curte de Punere sub Acuzare este alcătuită din Pre‑
şedintele Curţii Supreme care prezidează completul de judecată, dar şi din Preşe‑
dintele Curţii Supreme Administrative, trei preşedinţi de curţi de apel cu cea mai
mare vechime în funcţie şi cinci membri aleşi de Parlament pentru un mandat de
patru ani. Aceasta constituie o instanţă de cel mai înalt rang, cu atribuţii limitate,
stabilite pe criteriul funcţiei înalte în stat deţinute de persoanele care urmează a
fi judecate.
Procurorul General conduce Ministerul Public, fiind numit de către Preşedin‑
tele Republicii. Procurorii au, în esenţă, atribuţii de instrumentare a dosarelor
penale, de administrare a probelor în cauzele penale în vederea aflării adevărului,
de susţinere a funcţiei de acuzare în faţa instanţelor de judecată, de veghere la
respectarea generală a legalităţii în stat.
4. Administraţia publică locală şi organizarea administrativ-teritorială
Republica Finlanda este divizată în municipalităţi a căror administraţie are
ca fundament autonomia locală. Aceste municipalităţi au dreptul de a percepe
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impozite municipale (impozite locale, diferite de cele stabilite la nivel central,
naţional).
Finlanda este formată din 19 regiuni, acestea fiind guvernate de consilii regio‑
nale, care servesc ca forumuri de cooperare pentru comunele unei regiuni. Singu‑
ra regiune în care se țin alegeri pentru consiliile regionale este Kainuu. Celelalte
consilii regionale sunt alese de consiliile locale, fiecare comună trimițând repre‑
zentanți proporțional cu populația.
Pe lângă cooperarea intermunicipală, care intră în responsabilitatea consili‑
ilor regionale, fiecare regiune are un Centru pentru Ocuparea Forței de Muncă
și Dezvoltare Economică, însărcinat cu administrarea locală a forței de muncă,
agriculturii, pescuitului, pădurilor și afacerilor antreprenoriale.
Forțele de Apărare Finlandeze au oficii regionale responsabile cu pregătirea
pentru apărarea regiunilor și pentru administrarea recrutărilor în serviciul militar.
Insulele Åland beneficiază de un statut special, dispunând de autonomie, con‑
form dispoziţiilor specifice ale Legii privind autonomia Insulelor Åland.
Constituţia Finlandei prevede că în cadrul organizării administraţiei, obiec‑
tivul principal constă în asigurarea unor diviziuni regionale adecvate, corect
proporţionate, garantându-le, astfel, populațiilor de limbă finlandeză şi suedeză
posibilitatea ca acestea să obţină servicii în propria lor limbă, în condiții egale.
Principiile care guvernează diviziunile municipale sunt prevăzute prin lege.
Funcţionarii publici sunt numiţi de Guvern, cu excepţia cazului în care numi‑
rea este considerată o prerogativă a Preşedintelui Republicii, a unui minister sau
a unei alte autorităţi publice. Conform Constituţiei, calificările generale pentru
funcţiile publice sunt aptitudinile, abilităţile şi meritul civic dovedit, pe lângă ce‑
rinţele de şcolarizare, profesionalizare specifice.
5. Drepturile fundamentale
Constituţia Finlandei instituie, ca principiu constituţional în materia drepturi‑
lor fundamentale, egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii. Aceasta mai consa‑
cră dreptul la viaţă, libertate personală, integritate şi securitate, principiul legalită‑
ţii în materie penală corelat cu principiul neretroactivităţii legii penale, libertatea
de circulaţie, dreptul la protecţia vieţii private ce include şi garantarea onoarei şi
a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei, libertatea religiei şi a
conştiinţei, libertatea de exprimare şi accesul la informaţii, libertatea de întrunire
şi de asociere, dreptul de vot şi dreptul de a fi ales, protecţia proprietăţii private,
respectul pentru proprietatea publică. De asemenea, sunt reglementate la nivel
constituţional şi alte drepturi şi libertăţi: dreptul la educaţie corelat cu garantarea
accesului egal la învăţământul superior, dar şi cu dreptul la libertate academică,
dreptul la propria limbă şi cultură, dreptul la muncă şi dreptul de a desfăşura ac‑
tivităţi comerciale, dreptul la protecţie socială a categoriilor sociale dezavantajate,
dreptul la un mediu sănătos corelat cu responsabilitatea pentru mediul înconjură‑
tor ce revine fiecărei persoane.
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Legea fundamentală finlandeză, fiind una recentă, și-a adaptat limbajul şi con‑
ţinutul normativ la exigenţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, prevă‑
zând liberul acces la justiţie în secţiunea denumită „Protecţia juridică”. În aceeași
secţiune mai sunt garantate: dreptul la un proces echitabil, caracterul public al
procedurii judiciare, soluţionarea fără întârziere nejustificată, dreptul de a primi o
decizie motivată şi dreptul de a ataca o hotărâre judecătorească. Sistemul normativ
şi cel judecătoresc din Finlanda sunt atent corelate atât cu reglementările Uniunii
Europene, cât mai ales cu cele din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi
cu jurisprudenţa CEDO.
6. Raportul dintre dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene
Constituţia Finlandei nu rezervă un capitol separat raportului sus-menţionat,
ataşamentul statului finlandez faţă de dreptul Uniunii Europene rezultând evident
din mai multe dispoziţii aflate în Constituţie, însă în capitole distincte.
Astfel, Legea fundamentală prevede faptul că Finlanda este reprezentată în
cadrul Consiliului European şi în alte activităţi și nivele decizionale ale Uniunii
Europene de către Prim-ministru, ca şef esenţial al Executivului.
Guvernul este însărcinat cu pregătirea la nivel naţional a deciziilor adoptate
în cadrul Uniunii Europene şi hotărăşte în privinţa măsurilor luate concomitent
de Finlanda, cu excepţia cazului în care o asemenea decizie necesită aprobarea
Parlamentului care participă la pregătirea la nivel naţional a deciziilor adoptate în
cadrul Uniunii Europene, conform prevederilor prezentei Constituţii.
Legea fundamentală a Finlandei mai prevede faptul că deciziile referitoare la
acceptarea sau denunţarea unor obligaţii internaţionale sunt adoptate cu majori‑
tatea voturilor exprimate în Parlament. Totuşi, dacă propunerea vizează prevederi
constituţionale, o modificare a frontierelor naţionale sau un transfer de autoritate
către Uniunea Europeană, către o organizaţie internaţională sau către un orga‑
nism internaţional cu o importanţă deosebită în privinţa suveranităţii Finlandei,
hotărârea va fi adoptată cu cel puţin două treimi din voturile exprimate. De ase‑
menea, Parlamentul examinează propunerile de acte, acorduri şi alte măsuri care
se vor decide în cadrul Uniunii Europene şi care, potrivit normelor constituționa‑
le, sunt de competenţa acestuia.
Guvernul are obligaţia constituţională de a aduce la cunoştinţa comisiilor
competente desfăşurarea examinării unei anumite chestiuni de interes național în
cadrul Uniunii Europene. De asemenea, înainte de reuniunile Consiliului Euro‑
pean şi fără întârziere după aceste reuniuni, Prim-ministrul aduce la cunoştinţa
Parlamentului sau a comisiilor acestuia chestiunile examinate în timpul acestor
reuniuni. Aceeaşi procedură se aplică în cazul în care se elaborează modificări ale
tratatelor de instituire a Uniunii Europene.
7. Controlul de constituționalitate
Constituția Finlandei nu conține norme exprese privind organizarea și funcți‑
onarea unui tribunal constituțional.

Constituţia Republicii Finlanda. Prezentare generală

593

În ceea ce priveşte controlul de constituţionalitate, acesta este exercitat nu‑
mai aprioric de către Comisia pentru drept constituţional care, conform dispo‑
ziţiilor constituţionale, emite puncte de vedere cu privire la constituţionalitatea
propunerilor legislative şi cu privire la alte probleme care îi sunt prezentate în
vederea examinării, precum şi cu privire la raportul acestora cu tratatele interna‑
ţionale privind drepturile omului. Un rol important în respectarea supremației
Constituției și a principiului general al legalității aparține Cancelarului de Justiție
al Guvernului și Avocatului Poporului, care veghează la respectarea Constituției
și legii de către autoritățile publice, inclusiv instanțele judecătorești, precum și la
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.
Competenţele jurisdicţionale privind verificarea constituţionalității aparţin
instanţelor de drept comun, însă nu există norme juridice de rang constituţio‑
nal, exprese, de tipul celor ce stabilesc în mod clasic competenţele unui tribunal
constituţional, mecanismul exercitării acestei forme de control fiind mai degrabă
unul indirect, ceea ce conduce la sensibilizarea Parlamentului în privinţa carac‑
terului neconstituţional al unei legi, cu consecinţa modificării acelei legi de către
Parlament. Disputele speculative şi contradictorii, întâlnite în doctrina sau mai
ales în practica din viaţa publică din alte sisteme de drept existente în Europa,
nu se regăsesc în Finlanda, astfel că punctele de vedere emise de Comisia pentru
drept constituţional sunt implementate în mod constant de legiuitor, rezultând
concluzia că acest mecanism de exercitare a controlului de constituţionalitate este
eficient în sistemul juridic finlandez.
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Constituţia Republicii Finlanda1
CAPITOLUL 1
Dispoziții fundamentale
Art. 1. C
 onstituția
Finlanda este o republică suverană.
Constituția Finlandei se stabilește prin această lege constituțională. Constitu‑
ția garantează inviolabilitatea demnităţii umane, libertatea şi drepturile indivi‑
duale şi promovează justiţia socială.
Finlanda participă la cooperarea internaţională pentru ocrotirea păcii şi a
drepturilor omului şi pentru dezvoltarea societăţii. Finlanda este un stat mem‑
bru al Uniunii Europene.
Art. 2. D
 emocraţia şi statul de drept
În Finlanda, puterea de stat emană de la popor, care este reprezentat de
Parlament.
Democraţia presupune dreptul fiecărei persoane de a contribui şi de a influ‑
enţa dezvoltarea societăţii şi condițiile de viață ale fiecăruia.
Exercitarea puterii publice se întemeiază pe lege. Legea trebuie respectată în
orice activitate publică.
Art. 3. P
 arlamentarism şi separarea puterilor în stat
Puterea legislativă este exercitată de Parlament, care deţine putere deciziona‑
lă şi în materie de finanţe ale statului.
Puterea executivă este exercitată de Preşedintele Republicii şi de Guvern, ai
cărui membri beneficiază de încrederea acordată de Parlament.
Puterea judecătorească este exercitată de instanţe judecătoreşti indepen‑
dente, Curtea Supremă şi Curtea Supremă Administrativă fiind cele mai
înalte instanțe.
1
A fost adoptată la data de 11 iunie 1999 prin Legea nr. 731/1999, în vigoare din data de 1 martie 2000. A
fost revizuită prin Legea nr. 596 din 25 mai 2007, în vigoare din data de 1 iunie 2007 (publicată în Monitorul
Oficial al Finlandei nr. 596 – 612/25 mai 2007); Legea nr. 802/27 august 2007, în vigoare din data de 1 octombrie
2007 (publicată în Monitorul Oficial al Finlandei nr. 802 – 807 din 27 august 2007); ultima revizuire a fost adop‑
tată prin Legea nr. 1112/noiembrie 2011, intrată în vigoare la data de 1 martie 2012.
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Art. 4. T
 eritoriul Finlandei
Teritoriul Finlandei este indivizibil. Frontierele naţionale nu pot fi modificate
decât cu aprobarea Parlamentului.
Art. 5. C
 etăţenia finlandeză
Copiii dobândesc cetăţenia finlandeză la naştere, în funcţie de cetățenia pă‑
rinţilor, conform reglementărilor legale specifice. Cetăţenia mai poate fi acor‑
dată în baza unei notificări sau a unei cereri, în condiţiile prevăzute de lege.
Cetățenia finlandeză nu poate fi retrasă sau nu se poate renunța la aceasta
decât pentru motivele prevăzute de lege şi numai dacă persoana în cauză deţine
sau i se va acorda cetăţenia unui alt stat.

CAPITOLUL 2
Drepturile şi libertăţile fundamentale
Art. 6. E
 galitatea
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.
Nimeni nu poate, fără o motivare justă, să fie tratat diferit faţă de alte persoa‑
ne pe motive de sex, vârstă, origine, limbă, religie, crez, opinie, sănătate, dizabi‑
litate sau orice alt motiv care priveşte persoana fiecăruia.
Copiii trebuie trataţi în mod egal, ca persoane cu individualitate distinctă, şi
trebuie să li se permită să influenţeze deciziile care îi privesc în mod direct, la un
nivel corespunzător gradului lor de maturitate.
Egalitatea dintre sexe este promovată în activităţile sociale şi în viaţa profe‑
sională, mai ales în stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte condiţii de muncă,
conform reglementărilor legale specifice.
Art. 7. D
 reptul la viaţă, libertate personală şi integritate
Orice persoană are dreptul la viaţă, libertate personală, integritate şi securitate.
Nimeni nu poate fi condamnat la moarte, torturat sau tratat într-o manieră
care să aducă atingere demnităţii umane.
Integritatea persoanei este inviolabilă, la fel cum orice lipsire de libertate poa‑
te fi făcută doar cu excluderea arbitrariului şi pentru un motiv prevăzut de lege.
Aplicarea unei pedepse privative de libertate se face numai de către o instanţă
judecătorească. Legalitatea altor cazuri de privare de libertate poate fi supusă
controlului unei instanţe judecătoreşti. Drepturile persoanelor private de liber‑
tate sunt garantate prin lege.
Art. 8. P
 rincipiul legalităţii în materie penală
Nimeni nu poate fi găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni, nici con‑
damnat să execute o pedeapsă pentru o faptă care nu era incriminată de lege la
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momentul săvârşirii acesteia. Pedeapsa aplicată pentru comiterea unei infrac‑
ţiuni nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de lege la momentul săvârşirii
infracţiunii.
Art. 9. L
 ibertatea de circulaţie
Cetăţenii finlandezi şi străinii cu reşedinţa legală în Finlanda au dreptul să
circule liber prin ţară şi să îşi aleagă locul de rezidenţă.
Orice persoană are dreptul să părăsească ţara. Limitările acestor drepturi pot
fi stabilite prin lege, dacă sunt necesare pentru garantarea unor proceduri judici‑
are, pentru punerea în aplicare a pedepselor sau pentru îndeplinirea obligaţiilor
în materie de apărare naţională.
Cetăţenii finlandezi nu pot fi împiedicaţi să intre pe teritoriul Finlandei şi nici
să fie deportaţi, extrădaţi sau transferaţi din Finlanda către o altă ţară, împotriva
voinţei lor. Totuşi, prin lege, se poate stabili ca un cetăţean finlandez să fie extră‑
dat sau transferat către o altă ţară în care drepturile omului şi protecţia juridică
îi sunt garantate, ca urmare a comiterii unei infracţiuni, în scopul derulării unor
proceduri judiciare sau pentru punerea în executare a unei hotărâri privind în‑
credinţarea custodiei sau creşterea unui minor.
Dreptul cetăţenilor străini de a intra pe teritoriul Finlandei şi de a rămâne în
ţară este reglementat prin lege. Un cetăţean străin nu poate fi deportat, extrădat
sau returnat unei alte ţări, dacă acesta riscă aplicarea unei pedepse cu moartea,
tortura sau alte tratamente care aduc atingere demnităţii umane.
Art. 10. D
 reptul la protecţia vieţii private
Viaţa privată, onoarea şi inviolabilitatea domiciliului fiecărei persoane sunt
garantate. Prevederi mai detaliate privind protecţia datelor cu caracter personal
sunt prevăzute prin lege.
Secretul corespondenţei, al convorbirilor telefonice sau al altor schimburi de
informaţii confidenţiale este inviolabil.
Măsurile care aduc atingere inviolabilităţii domiciliului şi care sunt necesare
pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale sau pentru investi‑
garea unei infracţiuni pot fi prevăzute prin lege. De asemenea, legea poate să
autorizeze limitări ale caracterului secret al schimbului de informaţii, necesare
în cadrul procesului de investigare a unei infracţiuni care pune în pericol si‑
guranţa persoanei, a societăţii sau inviolabilitatea domiciliului, în cadrul unei
proceduri judiciare sau al unui control de securitate ori într-o perioadă de pri‑
vare de libertate.
Art. 11. L
 ibertatea religiei și a conștiinței
Orice persoană dispune de libertatea de religie şi de conştiinţă.
Libertatea de religie şi de conştiinţă implică dreptul de a profesa şi de a prac‑
tica o religie, dreptul de a-şi exprima convingerile şi dreptul de a aparţine sau nu
unei comunităţi religioase. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la practica‑
rea unei religii contrare convingerilor sale.
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Art. 12. L
 ibertatea de exprimare şi accesul la informaţii
Orice persoană dispune de libertate de exprimare. Libertatea de exprimare
implică dreptul de a exprima, de a face cunoscute şi de a primi informaţii, opi‑
nii şi alte mesaje, fără o cenzură prealabilă din partea nimănui. Prevederi mai
detaliate privind exercitarea dreptului la liberă exprimare se stabilesc prin lege.
Prevederi cu privire la restricțiile legate de programe ilustrate, care sunt necesare
pentru protecţia copiilor, sunt stabilite prin lege.
Documentele şi înregistrările aflate în posesia autorităţilor au caracter public,
cu excepţia cazurilor în care publicarea acestora este limitată de lege în mod ex‑
pres, din motive imperioase. Orice persoană are dreptul de acces la informaţiile
din documentele şi înregistrările publice.
Art. 13. L
 ibertatea de întrunire și de asociere
Orice persoană are dreptul de a organiza reuniuni și demonstraţii fără auto‑
rizare, precum şi dreptul de a participa la acestea.
Orice persoană dispune de libertatea de asociere. Libertatea de asociere im‑
plică dreptul, independent de orice autorizare, de a forma o asociaţie, de a fi sau
de a nu fi membrul unei asociaţii şi de a participa la activităţile unei asociaţii. În
aceeaşi măsură sunt garantate libertatea de a constitui sindicate şi libertatea de
organizare în scopul protejării intereselor altor persoane.
Prevederi mai detaliate privind exercitarea dreptului de liberă întrunire şi de
liberă asociere se stabilesc prin lege.
Art. 14. D
 repturile electorale și de participare
Fiecare cetăţean finlandez care are vârsta minimă de 18 ani împliniţi până în
ziua alegerilor, inclusiv, are drept de vot la alegerile şi referendumurile naţionale.
Eligibilitatea pentru a candida în cadrul alegerilor naţionale este reglementată
prin dispoziţii specifice din prezenta Constituţie.
Fiecare cetăţean finlandez şi fiecare cetăţean al unui stat membru al Uniunii
Europene cu reşedinţa în Finlanda, care a împlinit vârsta minimă de 18 ani până
în ziua alegerilor, inclusiv, are drept de vot la alegerile pentru Parlamentul Euro‑
pean, conform prevederilor legii.
Fiecare cetăţean finlandez şi fiecare cetăţean străin cu reşedinţa permanentă
în Finlanda, care a împlinit vârsta minimă de 18 ani până în ziua alegerilor, in‑
clusiv, are drept de vot în alegerile şi referendumurile municipale, conform pre‑
vederilor legii. Celelalte dispoziţii privind dreptul de a participa în administraţia
municipală se stabilesc prin lege.
Autorităţile publice au sarcina de a asigura fiecărei persoane oportunităţi de
participare la activităţi sociale şi de influenţare a deciziilor care o privesc.
Art. 15. P
 rotecția proprietății
Proprietatea fiecărei persoane este garantată.
Prevederile cu privire la exproprierea pentru cauze de utilitate publică și pen‑
tru o dreaptă despăgubire se stabilesc prin lege.
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Art. 16. D
 reptul la educaţie
Orice persoană are dreptul de a primi educaţie elementară gratuită. Prevede‑
rile privind obligativitatea de a primi educaţie se stabilesc prin lege.
Conform reglementărilor legale specifice, autorităţile publice garantează fie‑
cărei persoane şanse egale în accesarea altor servicii de educaţie, potrivit capa‑
cităţilor şi nevoilor specifice fiecărei persoane, precum şi şansa de a se dezvolta
personal fără a fi afectată de dificultăți materiale.
Libertatea cercetării științifice, a artelor şi a învăţământului superior este garantată.
Art. 17. D
 reptul la propria limbă şi cultură
Limbile oficiale ale Finlandei sunt finlandeza şi suedeza.
Dreptul fiecărei persoane de a folosi propria limbă, finlandeza sau suedeza, în
fața instanţelor judecătoreşti şi a altor autorități şi de a primi documente oficiale
în respectiva limbă este garantat prin lege. Autorităţile publice satisfac în mod
egal nevoile culturale şi sociale ale populaţiei de limbă finlandeză şi ale popu
laţiei de limbă suedeză ale ţării.
Sami, ca populație indigenă, precum şi romii şi alte grupuri au dreptul de a-şi
păstra şi de a-şi dezvolta propria limbă şi cultură. Prevederile privind dreptul
populaţiei Sami de a folosi limba Sami în fața autorităţilor se stabilesc prin lege.
Drepturile persoanelor care folosesc limbajul semnelor şi ale persoanelor care,
din cauza unei dizabilităţi, au nevoie de interpretare sau traducere, sunt garan‑
tate prin lege.
Art. 18. Dreptul

la muncă şi libertatea de a desfăşura activităţi
comerciale
Conform prevederilor legale, orice persoană are dreptul de a-şi câştiga exis‑
tenţa prin muncă, prin exercitarea unei profesii sau a unei activităţi comerciale,
la libera alegere a fiecăreia. Autorităţile publice sunt responsabile de protecţia
forţei de muncă.
Autorităţile publice asigură promovarea oportunităţilor de angajare şi depun
eforturi pentru a garanta fiecărei persoane dreptul la muncă. Prevederile privind
dreptul de a primi o formare profesională pentru facilitarea accesului pe piaţa
muncii se stabilesc prin lege.
Nimeni nu poate fi privat de dreptul la muncă fără un temei legal.
Art. 19. D
 reptul la protecţie socială
Persoanele care nu îşi pot asigura un trai decent au dreptul de a primi ajutoa‑
re de subzistenţă și îngrijire cu caracter indispensabil.
Legea garantează oricărei persoane un venit de subzistenţă minim în caz de
şomaj, boală, incapacitate de muncă şi pentru vârsta înaintată, precum şi la naş‑
terea unui copil sau la decesul unui întreţinător de familie.
Conform reglementărilor legale specifice, autorităţile publice garantează
oricărei persoane accesul la servicii sociale, de sănătate şi medicale adecvate şi
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promovează sănătatea populaţiei. Autorităţile publice oferă, de asemenea, sprijin
familiilor şi altor persoane responsabile cu îngrijirea copiilor, pentru ca acestea
să poată asigura bunăstarea şi dezvoltarea personală a copiilor.
Autorităţile publice promovează dreptul la locuinţă pentru toate persoanele
şi şansa de a-şi gospodări propria locuinţă.
Art. 20. R
 esponsabilitatea pentru mediul înconjurător
Natura şi biodiversitatea acesteia, mediul înconjurător şi patrimoniul naţio‑
nal reprezintă responsabilitatea fiecărei persoane.
Autorităţile publice depun eforturi pentru a garanta dreptul fiecărei persoane
la un mediu sănătos şi posibilitatea fiecărei persoane de a influenţa deciziile care
privesc mediul înconjurător.
Art. 21. P
 rotecția juridică
Orice persoană are dreptul de a-şi vedea cauza soluţionată, în mod corespun‑
zător şi fără întârziere nejustificată, de către o instanţă judecătorească legal înves‑
tită sau de către o altă autoritate, precum şi dreptul de a supune deciziile care au
drept obiect drepturile şi obligaţiile sale examinării unei instanţe judecătoreşti
sau altui organ independent de administrare a justiţiei.
Prevederile privind caracterul public al procedurii judiciare, dreptul de a fi
audiat, dreptul de a primi o decizie motivată şi dreptul de a ataca o hotărâre
judecătorească, precum şi celelalte garanţii ale unui proces echitabil şi ale unei
bune administrări se stabilesc prin lege.
Art. 22. P
 rotecția drepturilor și libertăților fundamentale
Autorităţile publice garantează respectarea drepturilor şi libertăţilor funda‑
mentale şi a drepturilor omului.
Art. 23. D
 repturi şi libertăţi fundamentale în situaţii de urgenţă
Aceste derogări temporare de la drepturile şi libertăţile fundamentale, care
sunt compatibile cu obligațiile internaţionale ale Finlandei în materia drep‑
turilor omului şi care sunt considerate necesare în caz de agresiune armată
împotriva Finlandei sau în alte situații de urgență, conform prevederilor legii,
care reprezintă o ameninţare serioasă la adresa naţiunii, sunt prevăzute prin
lege sau printr-un decret guvernamental, emis în baza unei autorizaţii regle‑
mentate de lege, pentru motive excepționale şi pentru un domeniu de aplicare
precis definit. Motivele pe care se întemeiază excepţiile provizorii se stabilesc
prin lege.
Decretele guvernamentale privind excepţiile provizorii vor fi supuse fără în‑
târziere aprobării Parlamentului. Parlamentul poate decide în privinţa validităţii
acestor decrete.
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CAPITOLUL 3
Parlamentul și reprezentanții
Art. 24. C
 ompunerea şi legislatura Parlamentului
Parlamentul este unicameral. Este alcătuit din 200 de reprezentanţi care sunt
aleşi pentru un mandat de patru ani.
Mandatul Parlamentului se exercită din momentul în care rezultatele alege‑
rilor parlamentare au fost confirmate până la organizarea următoarelor alegeri
parlamentare.
Art. 25. A
 legerile parlamentare
Reprezentanţii sunt aleşi prin vot direct, proporțional și secret. În cadrul ale‑
gerilor, fiecare cetăţean cu drept de vot dispune de un vot egal.
Pentru alegerile parlamentare, ţara este împărţită, în funcţie de numărul de
cetăţeni finlandezi, în minimum 12 şi maximum 18 circumscripţii electorale. În
plus, Insulele Åland formează o circumscripţie electorală separată pentru alege‑
rea unui reprezentant.
Dreptul de a desemna candidaţi la alegerile parlamentare aparţine partidelor
politice înregistrate şi, conform prevederilor legale, grupurilor de persoane cu
drept de vot.
Prevederi specifice privind data alegerilor parlamentare, desemnarea candi‑
daţilor, desfășurarea alegerilor şi circumscripţiile electorale se stabilesc prin lege.
Art. 26. A
 legerile parlamentare extraordinare
În perioada sesiunii parlamentare, Preşedintele Republicii poate decreta, ca
răspuns la o propunere motivată a Prim-ministrului şi după audieri ale grupuri‑
lor parlamentare, organizarea de alegeri parlamentare extraordinare. Parlamentul
decide apoi data la care își încheie activitatea, înainte de organizarea alegerilor.
După organizarea alegerilor parlamentare extraordinare, Parlamentul se în‑
truneşte în sesiune în prima zi din luna calendaristică care începe la 90 de zile
de la data decretului privind organizarea de alegeri, cu excepţia stabilirii de către
Parlament a unei date anterioare de convocare.
Art. 27. E
 ligibilitate şi calificări pentru mandatul
de reprezentant
Este eligibilă pentru a obţine un mandat de reprezentant orice persoană cu
drept de vot şi care nu se află sub tutelă.
Cu toate acestea, un militar aflat în serviciul activ nu poate fi ales reprezentant.
Cancelarul de Justiţie al Guvernului, Avocatul Poporului, un judecător al
Curţii Supreme sau al Curţii Supreme Administrative şi Procurorul General nu
pot fi reprezentanţi. Dacă un reprezentant este ales Preşedinte al Republicii sau
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este numit ori ales într-una dintre funcţiile enumerate mai sus, mandatul de re‑
prezentant al acestuia încetează de la data numirii ori alegerii sale. Mandatul
unui reprezentant încetează şi în cazul în care acesta îşi pierde eligibilitatea.
Art. 28. S
 uspendarea, încetarea sau revocarea unui mandat
de reprezentant
Mandatul unui reprezentant se suspendă pe perioada în care reprezentan‑
tul este membru al Parlamentului European. În această perioadă, reprezentantul
este înlocuit de un supleant. Mandatul unui reprezentant se suspendă, de aseme‑
nea, pe perioada efectuării stagiului militar.
Parlamentul poate să aprobe încetarea mandatului unui reprezentant, la ce‑
rerea acestuia, dacă se consideră că există motive întemeiate pentru aprobarea
acestei renunţări la mandat.
Dacă un reprezentant neglijează în mod repetat şi grav îndeplinirea îndatori‑
rilor ce îi revin în calitate de reprezentant, Parlamentul, după obţinerea avizului
Comisiei pentru Drept Constituțional, poate să ceară revocarea mandatului de
parlamentar, definitiv sau pentru o anumită perioadă de timp, printr-o decizie
adoptată cu votul a cel puţin două treimi din membrii prezenţi la vot.
Dacă o persoană aleasă ca reprezentant a fost condamnată, printr-o sentinţă
învestită cu formulă executorie, la închisoare pentru o infracţiune săvârşită cu
intenție sau i s-a aplicat o pedeapsă pentru comiterea unei infracţiuni electorale,
Parlamentul poate analiza posibilitatea ca acesta să continue sau nu mandatul de
reprezentant. Dacă infracțiunea comisă demonstrează că inculpatul nu mai me‑
rită încrederea şi respectul necesare exercitării mandatului de reprezentant, Par‑
lamentul, după ce a obținut avizul Comisiei pentru Drept Constituţional, poate
să declare încetarea mandatului său printr-o decizie adoptată cu cel puţin două
treimi din voturile exprimate.
Art. 29. I ndependenţa reprezentanților
În exerciţiul mandatului lor, reprezentanţii sunt obligaţi să respecte legea şi
adevărul. Aceștia trebuie să respecte Constituţia, niciun alt ordin nefiind obliga‑
toriu pentru ei.
Art. 30. I munitatea parlamentară
Niciun reprezentant nu poate fi împiedicat să-şi îndeplinească îndatoririle de
reprezentant.
Niciun reprezentant nu poate fi urmărit penal şi nici privat de libertate ca
urmare a opiniilor exprimate de acesta în Parlament sau ca urmare a atitudinii
adoptate în cadrul dezbaterilor, cu excepţia cazului în care Parlamentul adoptă
o decizie în acest sens cu o majoritate calificată de cel puţin cinci şesimi din vo‑
turile exprimate.
Preşedintele Parlamentului trebuie imediat informat despre arestarea sau re‑
ţinerea unui reprezentant. Fără aprobarea Parlamentului, niciun reprezentant nu
poate fi arestat sau reţinut înainte de începerea procedurii judiciare, cu excepţia
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cazului în care, în baza unor motive temeinice, acesta este acuzat pentru comi‑
terea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea de cel
puţin şase luni.
Art. 31. L
 ibertatea de exprimare şi conduita reprezentanţilor
În Parlament, fiecare reprezentant are dreptul de a se exprima liber cu privire
la toate problemele care fac obiectul dezbaterilor şi în privinţa procedurilor de
examinare a acestora.
Un reprezentant trebuie să adopte o ţinută demnă şi decentă şi nu trebuie
să aibă o conduită ofensatoare faţă de nicio persoană. Dacă un reprezentant în‑
calcă acest cod de conduită, Preşedintele îi poate semnala acest fapt sau îi poate
interzice continuarea discursului. Parlamentul poate, de asemenea, să dea un
avertisment unui reprezentant care a încălcat în mod repetat ordinea de şedinţă
sau să-l suspende din sesiunile Parlamentului pentru o perioadă de maximum
două săptămâni.
Art. 32. C
 onflictul de interese
Un reprezentant nu poate participa la procedurile de examinare sau de luare
a unei decizii cu privire la orice problemă care implică un interes personal din
partea acestuia. Totuşi, acesta poate participa la dezbaterile pe această temă în
plenul Parlamentului. De asemenea, un reprezentant nu poate participa la exa‑
minarea de către o comisie a unei probleme referitoare la controlul îndatoririlor
oficiale ale acestuia.

CAPITOLUL 4
Activitatea parlamentară
Art. 33. S
 esiunea parlamentară
Parlamentul se întruneşte anual în sesiune la o dată stabilită de acesta, Preşe‑
dintele Republicii declarând ulterior deschisă sesiunea parlamentară.
Sesiunea parlamentară continuă până la data la care Parlamentul se întruneş‑
te în următoarea sesiune parlamentară. Totuşi, ultima sesiune parlamentară a
legislaturii continuă până când Parlamentul decide să-şi închidă lucrările.
După această decizie, Preşedintele declară închise lucrările parlamentare
pentru legislatura în curs. Cu toate acestea, Preşedintele Parlamentului are drep‑
tul să convoace din nou Parlamentul, atunci când este necesar, înainte de organi‑
zarea unor noi alegeri legislative.
Art. 34. P
 reşedintele Parlamentului şi Consiliul Președintelui
Pentru fiecare sesiune parlamentară, Parlamentul alege dintre membrii săi un
Preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
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Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot secret. Este ales
reprezentantul care a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate. Dacă
nimeni nu obţine majoritatea necesară din voturile exprimate în primele două
tururi de scrutin, este ales reprezentantul care a primit cel mai mare număr de
voturi în al treilea tur de scrutin.
Preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi preşedinţii comisiilor parla‑
mentare formează Consiliul Preşedintelui Parlamentului. Consiliul Preşedin‑
telui emite instrucțiuni cu privire la organizarea lucrărilor parlamentare şi ia
decizii referitoare la procedurile aplicabile în problemele supuse spre examinare
Parlamentului, conform dispoziţiilor specifice statuate în prezenta Constituţie
şi în Regulamentul de procedură al Parlamentului. Consiliul Preşedintelui poa‑
te să facă propuneri de adoptare sau de modificare a dispoziţiilor legilor pri‑
vind statutul funcţionarilor parlamentari sau a Regulamentului de procedură,
precum şi propuneri referitoare la alte dispoziţii care reglementează lucrările
Parlamentului.
Art. 35. C
 omisiile parlamentare
Pe durata fiecărei legislaturi, Parlamentul constituie Marea Comisie, Co‑
misia pentru Drept Constituţional, Comisia pentru Afaceri Externe, Comisia
pentru Finanţe, Comisia de Audit şi alte comisii permanente prevăzute în Re‑
gulamentul de procedură al Parlamentului. Parlamentul poate, de asemenea,
să constituie comisii temporare pentru pregătirea sau analizarea unei anumite
probleme.
Marea Comisie este alcătuită din 25 de membri. Comisia pentru Drept Con‑
stituţional, Comisia pentru Afaceri Externe şi Comisia pentru Finanţe sunt alcă‑
tuite din cel puţin 17 membri fiecare. Celelalte comisii permanente sunt alcătuite
din cel puţin 11 membri fiecare. De asemenea, fiecare comisie este alcătuită din
numărul necesar de supleanţi.
În cadrul comisiilor, cvorumul este întrunit atunci când cel puţin două treimi
dintre membrii acesteia sunt prezenţi, cu excepţia cazurilor în care un cvorum
mai mare este prevăzut în mod expres pentru o anumită problemă.
Art. 36. A
 lte organe şi reprezentanţi aleşi de Parlament
Parlamentul alege administratorii însărcinați cu supravegherea administrării şi
activităţilor Institutului de Asigurări Sociale, conform reglementărilor legale specifice.
Parlamentul alege celelalte organe necesare, conform dispoziţiilor prezentei
Constituţii, ale unei alte legi sau ale Regulamentului de procedură al Parlamentului.
Alegerea reprezentanților Parlamentului într-un organism creat în baza unui
acord internaţional sau într-un alt organism internaţional este reglementată prin
lege sau prin Regulamentul de procedură al Parlamentului.
Art. 37. A
 legerea organelor parlamentare
Comisiile şi alte organe parlamentare sunt constituite în timpul primei sesi‑
uni parlamentare a legislaturii, pe toată durata acesteia, în afara cazului în care
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se prevede altfel prin prezenta Constituţie sau prin Regulamentul de procedură
al Parlamentului ori prin norme procedurale specifice, prevăzute de Parlament
pentru un anumit organ parlamentar. Cu toate acestea, la propunerea Consi‑
liului Preşedintelui, Parlamentul poate aproba, în cursul legislaturii, reînnoirea
mandatului unei comisii sau al unui organ.
Parlamentul alege membrii comisiilor şi pe cei ai altor organe. Cu excepția
cazului în care alegerea se efectuează prin consens, aceasta are loc prin aplicarea
sistemului proporţional de voturi.
Art. 38. A
 vocatul Poporului din cadrul Parlamentului
Parlamentul alege pentru un mandat de patru ani un Avocat al Poporului
din cadrul Parlamentului şi doi adjuncţi ai Avocatului Poporului, care trebuie
să fie jurişti eminenţi. Adjuncţii Avocatului Poporului pot avea câte un supleant,
conform reglementărilor legale specifice. Prevederile referitoare la Avocatului
Poporului se aplică, în mod corespunzător, şi adjuncţilor Avocatului Poporului,
respectiv supleanţilor acestora.
Parlamentul poate, pentru motive grave şi după obţinerea avizului Comisiei
pentru Drept Constituţional, să demită Avocatul Poporului înainte de termi‑
narea mandatului acestuia, printr-o decizie adoptată cu votul a cel puțin două
treimi din membrii prezenţi la vot.
Art. 39. D
 eclanşarea procedurii legislative parlamentare
Parlamentul este sesizat şi examinează propunerile Guvernului sau moţiunile
depuse de Guvern ori moțiunile depuse de un reprezentant sau înregistrate pe
ordinea de zi prin orice altă modalitate prevăzută în prezenta Constituţie ori
Regulamentul de procedură al Parlamentului.
Reprezentanţii au dreptul să înainteze:
1. moţiuni legislative, conţinând o propunere de adoptare a unei legi;
2. moţiuni bugetare, conţinând o propunere de includere a unui credit
în buget sau cu privire la un buget suplimentar ori o propunere ce
vizează o altă decizie bugetară şi
3. moţiuni privind activitatea guvernamentală, conţinând o propunere
de elaborare a unei legi sau de adoptare a altor măsuri.
Art. 40. P
 regătirea propunerilor
Înainte de deliberările finale în sesiune plenară, propunerile Guvernului, mo‑
ţiunile reprezentanţilor, rapoartele supuse atenţiei Parlamentului şi alte proble‑
me trebuie să fie examinate în cadrul comisiilor, în conformitate cu prevederile
Constituţiei sau ale Regulamentului.
Art. 41. D
 ezbaterea în sesiune plenară a propunerilor
Propunerile legislative, precum şi propunerile privind Regulamentul de
procedură al Parlamentului sunt supuse dezbaterilor în sesiune plenară a Par‑
lamentului, în cadrul a două lecturi. Cu toate acestea, o propunere legislativă
suspendată şi o lege care nu a fost promulgată de Preşedintele Republicii sunt
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supuse dezbaterilor în cadrul unei singure lecturi. Celelalte probleme înregis‑
trate pe ordinea de zi sunt dezbătute în sesiune plenară în cadrul unei singure
lecturi.
Deciziile din sesiunea plenară sunt adoptate cu o majoritate simplă a voturi‑
lor exprimate, cu excepţia cazului în care se prevede altfel, în mod expres, prin
prezenta Constituţie. În caz de paritate de voturi, rezultatul votului este stabilit
prin tragere la sorţi, cu excepţia cazului în care adoptarea unei moţiuni necesită
o majoritate calificată. Prevederi mai detaliate cu privire la procedura de vot sunt
stabilite în Regulamentul de procedură al Parlamentului.
Art. 42. A
 tribuțiile Preşedintelui Parlamentului
în sesiunea plenară
Preşedintele Parlamentului convoacă sesiunile plenare, stabileşte ordinea de
zi, conduce dezbaterile şi se asigură că dezbaterile din sesiunea plenară se desfă‑
șoară cu respectarea prevederilor Constituţiei.
Preşedintele Parlamentului nu poate refuza înscrierea pe ordinea de zi a unei
propuneri şi nici supunerea la vot a unei moţiuni, cu excepţia cazului în care
consideră că acestea sunt contrare prevederilor Constituţiei, unei alte legi sau
unei decizii adoptate anterior de Parlament.
În această situaţie, Preşedintele Parlamentului trebuie să motiveze refuzul.
Dacă Parlamentul respinge decizia Preşedintelui Parlamentului, propunerea este
trimisă Comisiei pentru Drept Constituţional spre examinare, care va decide
fără întârziere în privinţa corectitudinii acţiunii Preşedintelui Parlamentului.
Preşedintele Parlamentului nu participă la dezbateri şi nu își exercită votul în
şedinţele plenare.
Art. 43. I nterpelări
Un grup de cel puţin 20 de reprezentanţi poate adresa o interpelare Guvernu‑
lui sau separat unui singur ministru cu privire la probleme care sunt de compe‑
tenţa Guvernului sau a ministrului. Răspunsul la interpelare are loc în sesiunea
plenară a Parlamentului, în termen de 15 zile de la data la care interpelarea a fost
comunicată Guvernului.
În cazul în care o moţiune de cenzură la adresa Guvernului sau a unui minis‑
tru a fost depusă în cadrul dezbaterilor, moţiunea este supusă votului de încrede‑
re al Parlamentului la închiderea dezbaterilor privind interpelarea.
Art. 44. D
 eclarațiile și rapoartele Guvernului
Guvernul poate prezenta Parlamentului declarații şi rapoarte cu privire la
probleme care privesc guvernarea ţării sau relaţiile sale internaţionale.
În cazul în care o moţiune de cenzură la adresa Guvernului sau a unui mi‑
nistru a fost depusă în cursul dezbaterilor, moţiunea este supusă votului la în‑
chiderea dezbaterilor privind declarația. Nicio decizie cu privire la încrederea
acordată Guvernului sau unui ministru nu poate fi luată în cadrul dezbaterilor
referitoare la examinarea unui raport.
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Art. 45. Î ntrebări, notificări şi dezbateri
Fiecare reprezentant are dreptul să adreseze ministrului întrebări cu pri‑
vire la probleme din sfera de competenţă a ministrului. Dispozițiile referitoa‑
re la întrebări şi răspunsuri sunt prevăzute în Regulamentul de procedură al
Parlamentului.
Prim-ministrul sau un ministru desemnat de Prim-ministru poate adresa
Parlamentului o notificare asupra oricărei probleme de actualitate.
O dezbatere a oricărei probleme de actualitate poate fi organizată în sesiune
plenară, conform dispozițiilor specifice prevăzute de Regulamentul de Procedu‑
ră al Parlamentului.
Parlamentul nu adoptă decizii cu privire la chestiunile menționate de acest
articol. În cazul examinării acestor probleme, se pot admite derogări de la dispo‑
ziţiile articolului 31, alineatul 1, cu privire la dreptul la cuvânt.
Art. 46. R
 apoartele înaintate Parlamentului
Guvernul are obligaţia de a prezenta în fiecare an Parlamentului rapoarte
privind activitatea guvernamentală şi măsurile luate ca reacţie la deciziile Par‑
lamentului, precum şi rapoarte anuale cu privire la finanţele de stat şi la respec‑
tarea dispoziţiilor bugetare.
Alte rapoarte sunt prezentate Parlamentului, conform dispoziţiilor prezentei
Constituţii, ale unei alte legi sau ale Regulamentului de procedură al Parlamentului.
Art. 47. D
 reptul Parlamentului de a fi informat
Parlamentul are dreptul de a primi, din partea Guvernului, informaţiile
necesare pentru analizarea problemelor supuse spre examinare. Ministrul
responsabil va avea grijă ca documentele necesare şi alte informaţii aflate în
posesia autorităţilor să fie primite fără întârziere de către comisii şi alte organe
parlamentare.
O comisie are dreptul de a primi informaţii din partea Guvernului sau din
partea ministerului de resort cu privire la o problemă din sfera acesteia de com‑
petenţă. Pe baza informaţiilor primite, comisia poate elabora un punct de vedere
adresat Guvernului sau ministerului.
Un reprezentant are dreptul la informaţiile aflate în posesia autorităţilor, care
îi sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de reprezentant, atât timp
cât informaţiile nu sunt secrete şi nu au drept obiect o propunere referitoare la
proiectul bugetului de stat în curs de pregătire.
În plus, dreptul Parlamentului la informaţii privind afacerile internaţionale
este reglementat de alte prevederi ale prezentei Constituţii.
Art. 48. D
 reptul de prezenţă al miniştrilor, al Avocatului
Poporului şi al Cancelarului de Justiție
Miniştrii au dreptul de a fi prezenţi şi de a participa la dezbaterile din sesi‑
unea plenară a Parlamentului, chiar şi atunci când aceştia nu sunt membri ai
Parlamentului. Un ministru nu poate fi membru al unei comisii parlamentare.
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Un ministru nu poate participa la lucrările parlamentare atunci când, în con‑
formitate cu prevederile articolului 59, îndeplinește atribuțiile Preşedintelui
Republicii.
Avocatul Poporului din cadrul Parlamentului şi Cancelarul de Justiție al Gu‑
vernului pot fi prezenţi şi pot participa la dezbaterile în sesiune plenară ale Parla‑
mentului, atunci când sunt dezbătute rapoartele lor sau alte probleme examinate
la iniţiativa acestora.
Art. 49. C
 ontinuitatea examinării
Examinarea unor probleme înaintate Parlamentului continuă în cursul ur‑
mătoarei sesiuni parlamentare, cu excepţia cazului în care, între timp, sunt orga‑
nizate noi alegeri parlamentare. Examinarea unor aspecte internaţionale aflate în
dezbaterea Parlamentului poate continua, atunci când este necesar, în sesiunea
parlamentară consecutivă unor noi alegeri parlamentare.
Art. 50. C
 aracterul public al activităţii parlamentare
Sesiunile plenare ale Parlamentului sunt publice, cu excepţia cazului în care
Parlamentul decide altfel, din motive bine întemeiate, cu privire la o anumită
problemă. Parlamentul publică actele rezultate în urma activităţii sale conform
dispozițiilor specifice prevăzute în Regulamentul de procedură al Parlamentului.
Şedinţele comisiilor nu sunt publice. Cu toate acestea, o comisie poate hotărî
ca ședința să aibă caracter public în perioada de colectare a informaţiilor necesa‑
re examinării unei anumite teme. Procesele-verbale şi celelalte documente cone‑
xe ale comisiilor sunt aduse la cunoştinţa publicului, cu excepţia cazului în care
comisia decide altfel din motive imperioase, referitor la o anumită problemă.
Membrii unei comisii respectă nivelul de confidenţialitate considerat necesar
de către comisie. Cu toate acestea, membrii unei comisii, care participă la analiza
unor teme referitoare la relaţiile internaţionale ale Finlandei sau la afacerile Uniunii
Europene, respectă nivelul de confidenţialitate considerat necesar de către Comisia
pentru Afaceri Internaţionale sau Marea Comisie, după consultarea Guvernului.
Art. 51. L
 imbile folosite în cadrul lucrărilor parlamentare
Limbile folosite în cadrul lucrărilor parlamentare sunt finlandeza şi suedeza.
Documentele necesare pentru iniţierea unor proceduri parlamentare cu pri‑
vire la examinarea unei probleme trebuie comunicate de Guvern şi alte autorităţi
atât în finlandeză, cât şi în suedeză. În aceeaşi măsură, răspunsurile şi corespon‑
denţa parlamentară, rapoartele şi concluziile comisiilor, precum şi propunerile
scrise al Consiliului Preşedintelui sunt redactate în finlandeză şi suedeză.
Art. 52. R
 egulamentul de procedură al Parlamentului şi alte
instrucțiuni şi norme de procedură
Prevederi mai detaliate privind procedurile parlamentare care se aplică, pre‑
cum şi cu privire la organele parlamentare şi lucrările parlamentare sunt prevăzu‑
te de Regulamentul de procedură al Parlamentului. Regulamentul de procedură
al Parlamentului este adoptat în sesiune plenară, conform procedurii prevăzute
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pentru examinarea propunerilor legislative şi este publicat în Monitorul Oficial
al Finlandei.
Parlamentul poate emite instrucțiuni referitoare la organizarea administrării
sale interne, la alegerile desfășurate de către Parlament şi la alte activități parla‑
mentare. De asemenea, Parlamentul poate adopta norme de procedură pentru
organele constituite de acesta.
Art. 53. R
 eferendumul şi iniţiativa cetăţenilor
Decizia de a organiza un referendum consultativ se adoptă prin lege, care sta‑
bileşte data referendumului şi deciziile care vor fi supuse atenţiei electoratului.
Dispozițiile referitoare la desfășurarea referendumului sunt prevăzute de lege.
Cel puţin 50.000 de cetăţeni finlandezi cu drept de vot au dreptul la iniţiativă
legislativă pentru adoptarea de către Parlament a unei legi, conform prevederilor
legii.

CAPITOLUL 5
Președintele Republicii şi Guvernul
Art. 54. A
 legerea Președintelui Republicii
Preşedintele Republicii este ales prin vot direct pentru un mandat de şase ani.
Președintele trebuie să fie cetăţean finlandez din naştere. Aceeaşi persoană poate
fi aleasă Preşedinte pentru cel mult două mandate consecutive.
Este ales Preşedinte candidatul care a primit mai mult de jumătate din vo‑
turile exprimate în cadrul alegerilor. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a ob‑
ţinut majoritatea voturilor exprimate, se organizează noi alegeri având drept
candidaţi cele două persoane care au primit în primul tur cel mai mare număr
de voturi.
Candidatul care primeşte cel mai mare număr de voturi la noile alegeri este
ales Preşedinte. Dacă a fost desemnat un singur candidat, acesta este numit Pre‑
şedinte fără consultarea electoratului.
Dreptul de a desemna un candidat la alegerile prezidenţiale aparţine
oricărui partid politic înregistrat de pe a cărui listă de candidați a fost ales în
Parlament cel puţin un reprezentant în cele mai recente alegeri parlamentare,
precum şi oricărui grup format din 20.000 de persoane cu drept de vot. Data
alegerilor şi procedura cu privire la alegerea Președintelui sunt prevăzute de
lege.
Art. 55. M
 andatul Preşedintelui Republicii
Președintele Republicii își preia funcţia funcția în prima zi a lunii calendaris‑
tice care urmează după alegerea sa în funcție.
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Mandatul Președintelui se termină la data preluării funcției de către Preșe‑
dintele ales în urma noilor alegeri.
În caz de deces al Preşedintelui sau dacă Guvernul declară că Preşedintele se
află în imposibilitatea permanentă de a-și exercita atribuțiile, un nou Preşedinte
va fi ales în cel mai scurt timp.
Art. 56. D
 epunerea jurământului de către Preşedintele Republicii
În momentul preluării funcţiei de către Preşedintele Republicii, acesta va de‑
pune în faţa Parlamentului următorul jurământ:
„Eu, ales de poporul finlandez în funcţia de Președinte al Republicii, jur ca pe
durata mandatului meu prezidenţial să respect cu onestitate şi conştiinciozitate
Constituţia şi legile Republicii şi să-mi dăruiesc toată puterea pentru prosperita‑
tea poporului finlandez.”
Art. 57. A
 tribuţiile Preşedintelui Republicii
Președintele Republicii exercită atribuțiile prevăzute prin prezenta Constitu‑
ţie sau, în mod expres, prin alte legi.
Art. 58. D
 eciziile Preşedintelui Republicii
Președintele Republicii ia decizii la nivelul Guvernului, în baza moţiunilor
propuse de Guvern.
Dacă Preşedintele nu ia o decizie în conformitate cu moţiunea propusă de Gu‑
vern, moțiunea este retrimisă Guvernului pentru pregătirea acesteia. Într-un aseme‑
nea caz, în alte moțiuni decât cele care privesc promulgarea unei legi sau numirea
într-o funcţie sau post, Guvernul poate prezenta Parlamentului un raport pe această
temă. Ulterior, se va decide asupra acestei moțiuni în conformitate cu poziţia adop‑
tată de Parlament în baza raportului, în cazul în care Guvernul propune acest lucru.
Cu respectarea dispoziţiilor alineatului 1, Preşedintele ia decizii în următoa‑
rele cazuri fără o moţiune din partea Guvernului:
1. numirea Guvernului sau a unui ministru, precum şi acceptarea demi‑
siei Guvernului sau a unui ministru;
2. emiterea unui ordin cu privire la alegerile parlamentare extraordinare;
3. dreptul de graţiere și alte probleme reglementate prin legi specifice,
care privesc persoane fizice de drept privat sau probleme care nu ne‑
cesită o examinarea în ședința plenară a Guvernului şi
4. domeniul de reglementare din Legea privind Autonomia Insulelor
Åland, altul decât cele privind finanţele Insulelor Åland.
Ministrul de resort prezintă problemele Preşedintelui. Totuşi, raportorul gu‑
vernamental responsabil prezintă o propunere privind modificarea componen‑
ţei Guvernului, caz în care aceasta se referă la întregul Guvern.
Preşedintele, împreună cu un ministru, ia decizii cu privire la ordinele mi‑
litare, conform reglementărilor legale specifice. Preşedintele ia decizii privind
numirile militare şi problemele de competența Administrației Prezidențiale,
conform prevederilor legii.
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Deciziile privind participarea Finlandei la gestionarea crizelor militare sunt
luate în conformitate cu reglementările legale specifice.
Art. 59. S
 upleanţii Preşedintelui Republicii
Când Preşedintele Republicii se află în imposibilitatea temporară de a-şi
exercita atribuţiile, acestea sunt preluate de Prim-ministru, iar dacă Primul-mi‑
nistrul este, de asemenea, declarat incapabil, acestea sunt preluate de ministrul
desemnat ca adjunct al Prim-ministrului.
Art. 60. G
 uvernul
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru şi din numărul necesar de miniştri.
Miniștrii trebuie să fie cetăţeni finlandezi cunoscuţi pentru probitatea lor morală
şi pentru competenţele profesionale.
Miniştrii sunt responsabili în faţa Parlamentului pentru faptele săvârşite în
exerciţiul funcţiei lor. Fiecare ministru care a participat la analiza unei probleme în
şedinţele de guvern răspunde pentru orice decizie luată, cu excepţia cazului în care
acesta îşi exprimă o opinie diferită, înregistrată într-un proces verbal de şedinţă.
Art. 61. F
 ormarea Guvernului
Parlamentul alege Prim-ministrul, după care acesta este numit în funcţie de
Preşedintele Republicii. Preşedintele Republicii numeşte ceilalţi miniştri, în con‑
formitate cu propunerile făcute de Prim-ministru.
Înainte de alegerea Prim-ministrului, grupurile parlamentare negociază progra‑
mul politic şi componența Guvernului. Preşedintele Republicii, în baza rezultatului
acestor negocieri şi după ascultarea opiniei Preşedintelui Parlamentului şi a gru‑
purilor parlamentare, comunică Parlamentului numele candidatului la funcţia de
Prim-ministru. Candidatul este ales Prim-ministru, dacă alegerea sa a fost susţinută
de mai mult de jumătate din voturile exprimate în mod deschis în Parlament.
În situaţia în care candidatul nu întruneşte majoritatea necesară, este propus
un nou candidat la funcţia de Prim-ministru, conform aceleiaşi proceduri. Dacă
al doilea candidat nu obţine sprijinul a mai mult de jumătate din voturile expri‑
mate, Parlamentul alege Prim-ministrul prin vot deschis. În acest caz, este aleasă
persoana care întruneşte cel mai mare număr de voturi.
Parlamentul se întruneşte în sesiune în momentul numirii Guvernului şi
atunci când componența Guvernului este modificată în mod esențial.
Art. 62. D
 eclarația privind programul guvernamental
Guvernul va transmite Parlamentului, fără întârziere, programul său, sub for‑
ma unei declarații. Aceeaşi procedură trebuie respectată în situaţia în care com‑
ponența Guvernului este modificată în mod esențial.
Art. 63. Incompatibilităţile funcţiei de ministru
Pe parcursul exercitării funcţiilor sale ministeriale, un membru al Guvernului
nu poate îndeplini o funcţie publică sau orice altă sarcină care ar putea împiedica
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exercitarea funcţiilor ministeriale sau care ar putea periclita credibilitatea activi‑
tăţilor sale de ministru.
După numire, miniştrii vor prezenta fără întârziere Parlamentului un raport
privind activităţile lor comerciale, participațiile la societăţi comerciale şi alte
active importante, precum şi toate obligaţiile lor independente de funcţiile lor
ministeriale şi alte interese care ar putea fi relevante în evaluarea activităţilor lor
în calitate de membri ai Guvernului.
Art. 64. D
 emisia Guvernului sau a unui ministru
Preşedintele Republicii acceptă, la cerere, demisia Guvernului sau a unui mi‑
nistru. De asemenea, Preşedintele poate accepta demisia unui ministru, la pro‑
punerea Prim-ministrului.
În orice caz, Preşedintele va demite Guvernul sau un ministru în cazul în care
acesta nu se mai bucură de încrederea Parlamentului, chiar şi atunci când nu se
formulează o cerere în acest sens.
Dacă un ministru este ales în funcţia de Preşedinte al Republicii sau al Parla‑
mentului, se consideră că acesta a demisionat din funcţia de ministru începând
cu ziua alegerii sale.
Art. 65. A
 tribuţiile Guvernului
Guvernul îndeplinește atribuțiile prevăzute în mod specific de prezenta Con‑
stituţie, precum şi celelalte atribuţii guvernamentale şi administrative conferite
Guvernului sau unui ministru ori care nu sunt de competenţa Preşedintelui Re‑
publicii sau a altei autorităţi publice.
Guvernul pune în aplicare deciziile Preşedintelui.
Art. 66. A
 tribuţiile Prim-ministrului
Prim-ministrul conduce activitatea Guvernului şi supraveghează pregătirea
şi analiza temelor care sunt incluse în mandatul Guvernului. Prim-ministrul
prezidează ședințele plenare ale Guvernului.
Prim-ministrul reprezintă Finlanda în Consiliul European. Cu excepţia cazu
lui în care, în mod excepțional, Guvernul decide altfel, Prim-ministrul repre
zintă Finlanda şi în alte activităţi ale Uniunii Europene, unde participarea celor
mai înalte structuri ale statului este necesară.
Când Prim-ministrul se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribu‑
ţiile, acestea sunt preluate de ministrul desemnat ca adjunct al Prim-ministrului, iar
dacă adjunctul Prim-ministrului nu îşi poate duce la îndeplinire celelalte atribuții,
acestea sunt preluate de ministrul cu cea mai mare vechime în funcţie.
Art. 67. A
 doptarea deciziilor guvernamentale
Deciziile privind problemele care sunt de competenţa Guvernului sunt lua‑
te în cadrul ședințelor plenare ale Guvernului sau la nivelul ministerului com‑
petent. Deciziile cu privire la domenii de importanţă majoră sau la probleme
semnificative din motive de principiu, precum şi la probleme a căror relevanță
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justifică acest lucru, sunt adoptate de Guvern în ședință plenară. Prevederi mai
detaliate privind procesul decizional al Guvernului sunt stabilite prin lege.
Temele care urmează a fi analizate de Guvern sunt pregătite în cadrul minis‑
terului competent. În cadrul Guvernului pot fi constituite comisii ale miniștrilor
pentru pregătirea acestor teme.
Ședința plenară a Guvernului este legal întrunită atunci când există un cvo‑
rum de cinci miniștri.
Art. 68. M
 inisterele
Guvernul cuprinde numărul necesar de ministere. În sfera sa de competență,
fiecare minister este responsabil cu elaborarea temelor care urmează a fi analiza‑
te de Guvern şi cu funcţionarea corespunzătoare a administraţiei.
Fiecare minister este condus de un ministru.
Numărul maxim de ministere şi principiile generale privind constituirea
acestora sunt stabilite prin lege. Domeniile de competenţă ale ministerelor şi
repartizarea sarcinilor între acestea, precum şi celelalte forme de organizare a
Guvernului sunt stabilite prin lege sau printr-un decret emis de Guvern.
Art. 69. C
 ancelarul de Justiţie al Guvernului
Un Cancelar de Justiție şi un Cancelar de Justiţie adjunct, numiţi de Preşedin‑
tele Republicii, sunt ataşaţi Guvernului; aceştia trebuie să fie jurişti eminenţi. Pre‑
şedintele numeşte, de asemenea, un supleant al Cancelarului de Justiție adjunct
pe o durată maximă de cinci ani. Atunci când Cancelarul de Justiție adjunct nu
îşi poate duce la îndeplinire atribuţiile, acestea vor reveni supleantului.
Prevederile referitoare la Cancelarul de Justiţie se aplică, în mod corespunză‑
tor, şi Cancelarului de Justiție adjunct şi supleantului acestuia.

CAPITOLUL 6
Legislaţie
Art. 70. I niţiativa legislativă
Propunerea pentru adoptarea unei legi este iniţiată în Parlament printr-o propu‑
nere guvernamentală înaintată de Guvern sau printr-o moţiune legislativă depusă de
un reprezentant. Moţiunile legislative pot fi depuse când Parlamentul este în sesiune.
Art. 71. C
 ompletarea şi retragerea unui proiect de lege
O propunere guvernamentală poate fi completată prin depunerea unei pro‑
puneri complementare sau poate fi retrasă. O propunere complementară nu
poate fi înaintată după ce comisia competentă cu pregătirea acesteia şi-a prezen‑
tat raportul.
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Art. 72. D
 ezbaterea unei propuneri legislative în Parlament
După prezentarea raportului relevant de către comisia care a pregătit lucra‑
rea, o propunere legislativă este dezbătută, în două lecturi, în sesiunea plenară a
Parlamentului.
La prima lectură a propunerii legislative, raportul comisiei este prezentat şi
dezbătut şi se adoptă o hotărâre privind conţinutul propunerii legislative. La a
doua lectură, care are loc cel mai devreme în a treia zi după încheierea primei lec‑
turi, Parlamentul decide dacă propunerea legislativă este adoptată sau respinsă.
În cursul primei lecturi, propunerea legislativă poate fi trimisă pentru exami‑
nare Marii Comisii.
Prevederi mai detaliate privind examinarea unei propuneri legislative sunt
stabilite în Regulamentul de procedură al Parlamentului.
Art. 73. P
 rocedura de adoptare a unei legi constituționale
Orice propunere de adoptare, modificare sau abrogare a Constituției ori adoptarea
unei derogări limitate de la prevederile Constituţiei este suspendată la a doua lectu‑
ră, cu majoritatea voturilor exprimate, până la începerea primei sesiuni parlamen‑
tare care urmează după alegerile parlamentare. Odată ce Comisia prezintă raportul,
propunerea este adoptată într-o singură lectură, fără modificări pe fond şi în sesiune
plenară, printr-o decizie susținută de cel puţin două treimi din voturile exprimate.
Cu toate acestea, propunerea poate fi declarată urgentă printr-o decizie care a
fost susținută de cel puţin cinci şesimi din voturile exprimate. În acest caz, pro‑
punerea nu este suspendată şi poate fi adoptată printr-o decizie susținută de cel
puţin două treimi din voturile exprimate.
Art. 74. C
 ontrolul constituţionalităţii
Comisia pentru Drept Constituţional emite puncte de vedere cu privire la
constituţionalitatea propunerilor legislative şi cu privire la alte propuneri care îi
sunt prezentate în vederea examinării, precum şi cu privire la raportul acestora
cu tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Art. 75. L
 egislația specială pentru Insulele Åland
Procedura legislativă pentru Legea privind Autonomia Insulelor Åland şi
Legea privind dobândirea de proprietăţi imobiliare în Insulele Åland sunt guver
nate de prevederile specifice ale respectivelor legi.
Dreptul Adunării Legislative a Insulelor Åland de a înainta propuneri şi cel
de a adopta legile votate de către Adunarea Legislativă a Insulelor Åland sunt
guvernate de prevederile Legii privind autonomia Insulelor Åland.
Art. 76. L
 egea privind Biserica
Prevederile referitoare la organizarea şi administrarea Bisericii Evangheli‑
ce-Luterane sunt stabilite prin Legea privind Biserica.
Procedura legislativă de adoptare a Legii privind Biserica şi dreptul de a îna‑
inta propuneri legislative referitoare la această lege sunt reglementate de preve‑
derile specifice din codul respectiv.
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Art. 77. P
 romulgarea legilor
O lege adoptată de Parlament trebuie promulgată de Preşedintele Republicii.
Preşedintele Republicii va hotărî cu privire la promulgare în interval de trei luni
de la momentul primirii legii. Preşedintele poate obține de la Curtea Supremă
sau Curtea Supremă Administrativă un punct de vedere privind respectiva lege.
Dacă Preşedintele nu promulgă legea, aceasta este retrimisă Parlamentului
pentru examinare. Legea intră în vigoare, chiar şi fără promulgare, dacă Parla‑
mentul o adoptă din nou, fără modificări pe fond. Dacă Parlamentul nu adoptă
din nou legea, aceasta este considerată caducă.
Art. 78. E
 xaminarea unei legi nepromulgate
O lege care nu a fost promulgată de Președintele Republicii în termenul stabi‑
lit este supusă fără întârziere unei reexaminări de către Parlament. După emite‑
rea raportului pertinent al comisiei, legea va fi adoptată fără modificări pe fond
sau respinsă. Adoptarea deciziei se face în sesiune plenară, într-o singură lectură,
cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 79. P
 ublicarea şi intrarea în vigoare a legilor
Orice lege adoptată conform procedurii prevăzute pentru legile constituţio‑
nale trebuie să facă referire la aceasta.
Orice lege promulgată sau care intră în vigoare fără promulgare, va fi semnată de
Președintele Republicii şi contrasemnată de ministrul de resort. Ulterior, Guvernul
trebuie să publice legea, fără întârziere, în Monitorul Oficial al Finlandei.
Legea va indica data intrării sale în vigoare. Din considerente speciale, poate
fi prevăzut într-o lege că va intra în vigoare printr-un decret. Dacă legea nu a
fost publicată la data prevăzută pentru intrarea sa în vigoare, aceasta va intra în
vigoare la data publicării sale.
Legile sunt adoptate şi publicate în limbile finlandeză şi suedeză.
Art. 80. E
 miterea decretelor şi delegarea puterilor legislative
Preşedintele Republicii, Guvernul şi un ministru pot emite decrete în virtutea
unei autorizări care le este acordată prin prezenta Constituţie sau prin altă lege.
Totuşi, principiile care guvernează drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice de
drept privat, precum şi problemele care, în virtutea Constituţiei, sunt de natură
legislativă, trebuie să facă obiectul unei legi. În lipsa unor prevederi specifice
privind instituția competentă să emită un decret, acesta va fi emis de Guvern.
În plus, alte autorităţi pot fi autorizate prin lege să adopte norme juridice pri‑
vind anumite probleme specifice, din raţiuni importante şi pertinente în raport
cu obiectul reglementării, dacă importanţa fondului acestor norme juridice nu
necesită o reglementare prin lege sau prin decret.
Domeniul de aplicare al unei asemenea autorizări este precis delimitat.
Prevederile generale privind publicarea şi intrarea în vigoare a decretelor şi a
altor norme juridice sunt stabilite prin lege.
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CAPITOLUL 7
Finanţele statului
Art. 81. I mpozitele și taxele către stat
Impozitul către stat este stabilit prin lege, care va conține prevederi referi‑
toare la temeiurile răspunderii fiscale şi la cuantumul impozitelor, precum şi cu
privire la căile de atac aflate la dispoziția persoanelor fizice sau juridice supuse
impozitării.
Principiile generale care guvernează taxele aplicate funcţiilor oficiale, servi‑
ciilor şi altor activităţi ale autorităţilor de stat, precum şi cuantumul taxelor sunt
stabilite prin lege.
Art. 82. D
 atoria și garanțiile de stat
Pentru a contracta o nouă datorie de stat, statul trebuie să obţină aprobarea
Parlamentului, care stabileşte nivelul maxim al noii datorii sau nivelul total al
datoriei statului.
Un titlu de stat şi o garanţie de stat pot fi acordate pe baza aprobării Parlamentului.
Art. 83. B
 ugetul de stat
Parlamentul adoptă bugetul de stat pentru fiecare an bugetar în parte. Acesta
este publicat în Monitorul Oficial al Finlandei.
Propunerea guvernamentală privind bugetul de stat, precum şi celelalte pro‑
puneri în legătură cu acesta vor fi înaintate Parlamentului cu mult înainte de
următorul an bugetar. Prevederile articolului 71 se aplică propunerilor de com‑
pletare şi de retragere a proiectului de buget.
Pe baza propunerii de buget, printr-o moțiune bugetară, un reprezentant
poate iniția o propunere având drept obiect un credit sau altă decizie care să fie
inclusă în bugetul de stat.
Bugetul de stat este adoptat de Parlament în sesiune plenară, într-o sin‑
gură lectură, după ce Comisia pentru Finanţe a Parlamentului şi-a prezentat
raportul pertinent. Prevederi mai detaliate privind examinarea unei propu‑
neri bugetare în Parlament sunt stabilite în Regulamentul de procedură al
Parlamentului.
Dacă publicarea bugetului de stat este realizată ulterior începerii noului exer‑
ciţiu bugetar, propunerea de buget a Guvernului se va aplica ca buget provizoriu,
în modul decis de Parlament.
Art. 84. C
 onţinutul bugetului
Bugetul de stat include estimări ale veniturilor anuale şi credite pentru chel‑
tuielile anuale ale statului, motivele creditelor şi alte justificări ale bugetului. Le‑
gea poate prevedea ca bugetul să includă o prognoză a veniturilor sau un credit
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corespunzător diferenței dintre anumite venituri şi cheltuieli între care există o
legătură directă.
Prognozele veniturilor bugetare trebuie să acopere creditele bugetare. Acope‑
rirea creditelor poate lua în calcul excedentul sau deficitul din conturile finale ale
statului, conform prevederilor legii.
Prognozele veniturilor sau creditele corespunzătoare veniturilor şi cheltuie‑
lilor legate între ele pot fi incluse în buget pentru mai multe exerciții bugetare,
conform prevederilor legii.
Principiile generale privind funcţiile şi finanţele întreprinderilor de stat se
stabilesc prin lege. Prognozele veniturilor sau creditele referitoare la întreprin‑
derile de stat pot fi incluse în buget, în măsura în care sunt prevăzute de lege.
În cadrul analizei bugetului, Parlamentul aprobă principalele obiective privind
serviciile şi alte obiective ale întreprinderilor de stat.
Art. 85. C
 redite bugetare
Creditele sunt incluse în buget sub formă de credite fixe, credite estimate sau
credite transferabile. Un credit estimat poate fi depășit, iar un credit transferabil
poate fi reportat pentru a fi utilizat în exercițiile bugetare ulterioare, conform
prevederilor legii. Dacă legea nu dispune altfel, un credit fix şi un credit transfe‑
rabil nu pot fi depăşite şi niciun credit fix nu poate fi reportat.
Un credit nu poate fi transferat de la un post bugetar la altul, decât dacă acest
lucru este permis în buget. Cu toate acestea, o lege poate autoriza transferul unui
credit către un post bugetar de care utilizarea sa este strâns legată.
Bugetul poate autoriza, în mod limitat din punct de vedere cantitativ şi al
finalităţii, angajarea unor cheltuieli pentru care creditele necesare sunt înscrise
în exerciţiile bugetare următoare.
Art. 86. B
 ugetul suplimentar
Guvernul va depune la Parlament o propunere de buget suplimentar, dacă
există motive justificate pentru modificarea bugetului.
Un reprezentant poate depune moţiuni bugetare pentru o modificare bugeta‑
ră direct legată de propunerea de buget suplimentar.
Art. 87. F
 onduri extrabugetare
Fondurile extrabugetare pot fi create prin lege dacă acest lucru este abso‑
lut necesar pentru exercitarea unei funcţii permanente a statului. Totuşi, decizia
Parlamentului de a adopta o propunere legislativă al cărei obiect este crearea
unui fond extrabugetar sau extinderea unui asemenea fond ori a scopului aces‑
tuia trebuie susținută de cel puțin două treimi din voturile exprimate.
Art. 88. C
 reanţele legale asupra statului ale persoanelor private
Indiferent de buget, oricine are dreptul de a încasa de la stat creanţele care i
se cuvin în mod legal.
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Art. 89. A
 probarea condiţiilor de angajare a funcționarilor și a
lucrătorilor salariați din sectorul de stat
Comisia parlamentară competentă validează, în numele Parlamentului, con‑
venţiile privind condiţiile de angajare a funcționarilor și lucrătorilor salariați din
sectorul de stat, în măsura în care aceasta necesită acordul Parlamentului.
Art. 90. S
 upravegherea şi controlul finanţelor statului
Parlamentul supervizează finanţele statului şi respectarea bugetului de stat. În
acest scop, Parlamentul trebuie să deţină o Comisie de Audit. Comisia de Audit
trebuie să îi comunice Parlamentului toate rezultatele importante ale operațiu‑
nilor sale de control.
Biroul Național de Audit, un organ independent în cadrul Parlamentului, contro‑
lează gestiunea finanţelor statului şi a aplicării bugetului de stat. Prevederile mai de‑
taliate privind statutul şi atribuţiile Biroului Național de Audit se stabilesc prin lege.
Comisia de Audit şi Biroul Național de Audit au dreptul de a primi infor‑
maţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor de la autorităţile publice şi alte entităţi
supuse controlului acestora.
Art. 91. B
 anca Finlandei
Banca Finlandei operează sub garanţia şi supravegherea Parlamentului, con‑
form prevederilor legii. În scopul supravegherii operaţiunilor Băncii Finlandei,
Parlamentul alege guvernatorii acesteia.
Comisia competentă a Parlamentului şi guvernatorii Băncii Finlandei au
dreptul de primi informaţiile necesare supravegherii Băncii Finlandei.
Art. 92. A
 ctivele statului
Prevederile referitoare la competenţa şi procedura privind manifestarea auto‑
rității acţionarului în societăţile controlate în mod efectiv de stat se stabilesc prin
lege. Legea stabileşte, de asemenea, condiţiile în care este necesară aprobarea
Parlamentului pentru dobândirea sau renunțarea la controlul efectiv al statului
într-o societate comercială.
Bunurile imobile ale statului nu pot fi înstrăinate decât cu aprobarea Parla‑
mentului sau conform prevederilor legii.

CAPITOLUL 8
Relaţii internaţionale
Art. 93. C
 ompetenţa în probleme de politică externă
Preşedintele Republicii, în cooperare cu Guvernul, conduce politica externă
a Finlandei. Totuşi, Parlamentul decide cu privire la obligaţiile internaţionale
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ale Finlandei şi denunţarea acestora şi hotărăşte în privinţa punerii în aplicare a
obligaţiilor internaţionale ale Finlandei, conform prevederilor Constituţiei. Pre‑
şedintele Republicii, cu aprobarea Parlamentului, hotărăşte în problemele legate
de pace sau război.
Guvernul este însărcinat cu pregătirea la nivel naţional a deciziilor adopta‑
te în cadrul Uniunii Europene şi hotărăşte în privinţa măsurilor adoptate con‑
comitent de Finlanda, cu excepţia cazului în care o asemenea decizie necesită
aprobarea Parlamentului. Parlamentul participă la pregătirea la nivel naţional a
deciziilor adoptate în cadrul Uniunii Europene, conform prevederilor prezentei
Constituţii.
Comunicarea unor poziții importante în domeniul politicii externe către sta‑
te străine și organizaţii internaţionale revine Ministrului Afacerilor Externe.
Art. 94. A
 cceptarea obligaţiilor internaţionale
şi denunţarea acestora
Parlamentul acceptă tratatele şi alte obligaţii internaţionale care cuprind dis‑
poziţii de natură legislativă sau care au, în alte privințe, o deosebită importanţă
ori care, în virtutea Constituţiei, necesită aprobarea Parlamentului din alte mo‑
tive. Acceptarea Parlamentului este, de asemenea, necesară pentru denunţarea
unor asemenea obligaţii.
O decizie referitoare la acceptarea sau denunţarea unor obligaţii internaţionale
este adoptată cu majoritatea voturilor exprimate. Totuşi, dacă propunerea vizează
prevederi constituţionale sau o modificare a frontierelor naţionale ori un transfer
de autoritate către Uniunea Europeană, către o organizaţie internaţională sau că‑
tre un organism internaţional cu o importanţă deosebită în privinţa suveranităţii
Finlandei, hotărârea va fi adoptată cu cel puţin două treimi din voturile exprimate.
Obligaţiile internaţionale nu trebuie să aducă atingere fundamentelor demo‑
cratice ale Constituţiei.
Art. 95. P
 unerea în aplicare a obligaţiilor internaţionale
Prevederile de natură legislativă ale unui tratat sau ale oricărei alte obligaţii
internaţionale sunt puse în aplicare prin lege. În ceea ce priveşte celelalte obliga‑
ţii internaţionale, acestea sunt puse în aplicare printr-un decret.
Un proiect de lege al Guvernului privind punerea în aplicare a unei obligaţii in‑
ternaţionale este examinat conform procedurii legislative ordinare referitoare la o
lege. Totuşi, dacă propunerea vizează prevederi constituţionale sau o modificare a
frontierelor naţionale ori un transfer de autoritate către Uniunea Europeană, către
o organizaţie internaţională sau către un organism internaţional cu o importanţă
deosebită în privinţa suveranităţii Finlandei, Parlamentul o va adopta, fără a o sus‑
penda, printr-o decizie sprijinită de cel puţin două treimi din voturile exprimate.
O lege de punere în aplicare a unor obligaţii internaţionale poate prevedea
ca intrarea sa în vigoare să fie stabilită prin decret. Prevederile generale privind
publicarea tratatelor şi a altor obligaţii internaţionale sunt stabilite prin lege.
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Art. 96. P
 articiparea Parlamentului la pregătirea la nivel
naţional a temelor de interes ale Uniunii Europene
Parlamentul examinează propunerile de acte, acorduri şi alte măsuri care se
vor decide în cadrul Uniunii Europene şi care, în alt mod, conform Constituţiei,
sunt de competenţa Parlamentului.
Guvernul transmite fără întârziere Parlamentului, de îndată ce a primit o no‑
tificare a propunerii, o propunere vizată de primul alineat, sub forma unei comu‑
nicări din partea Guvernului, pentru a-i permite Parlamentului să-şi definească
poziţia. Propunerea este examinată în cadrul Marii Comisii şi, în mod obișnuit,
în cadrul uneia sau a mai multor comisii care emit puncte de vedere către Marea
Comisie. Totuşi, Comisia pentru Afaceri Externe examinează propunerea privind
politica externă şi de securitate. Atunci când se dovedeşte necesar, Marea Comisie
sau Comisia pentru Afaceri Externe poate înainta Guvernului un punct de vedere
privind propunerea. În plus, Consiliul Preşedintelui poate hotărî să dezbată pro‑
blema în sesiune plenară, în timpul căreia, totuși, Parlamentul nu ia nicio decizie.
Guvernul aduce la cunoştinţa comisiilor competente desfăşurarea examinării
unui anumite probleme în cadrul Uniunii Europene. Marea Comisie sau Comi‑
sia pentru Afaceri Externe trebuie, de asemenea, să fie informate în legătură cu
poziţia Guvernului cu privire la acea problemă.
Art. 97. D
 reptul Parlamentului de a fi informat în materie
de afaceri internaţionale
Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului va primi de la Guvern, la
cerere şi atunci când este necesar, rapoarte privind dezbaterile legate de politica
externă şi de securitate. În mod corespunzător, Marea Comisie a Parlamentului
va primi rapoarte privind pregătirea altor dezbateri în cadrul Uniunii Europene.
Consiliul Preşedintelui poate hotărî ca un raport să fie dezbătut în sesiune ple‑
nară, în timpul căreia, totuși, Parlamentul nu ia nicio decizie în această privință.
Înainte de reuniunile Consiliului European şi, fără întârziere, după aceste reu‑
niuni, Prim-ministrul aduce la cunoştinţa Parlamentului sau a comisiilor acestuia
problemele examinate în timpul acestor reuniuni. Aceeaşi procedură se aplică în
cazul în care se elaborează modificări ale tratatelor de instituire a Uniunii Europene.
Comisia competentă a Parlamentului poate emite un punct de vedere către
Guvern în baza rapoartelor sau a informaţiilor la care se face referire mai sus.

CAPITOLUL 9
Administrarea justiţiei
Art. 98. I nstanţele judecătoreşti
Instanţele judecătoreşti cu competenţe generale sunt Curtea Supremă, curţile
de apel şi instanțele teritoriale.
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Curtea Supremă Administrativă și instanțele administrative regionale sunt in‑
stanţele judecătoreşti cu competenţe generale în materie de contencios administrativ.
Prevederi referitoare la instanţele judecătoreşti specializate care administrea‑
ză justiția în domenii bine definite se stabilesc prin lege.
Instituirea instanţelor judecătoreşti provizorii este interzisă.
Art. 99. A
 tribuţiile Curţii Supreme şi ale Curţii Supreme
Administrative
Instanța de ultim grad care administrează justiția în cauzele civile, comerciale
și penale este Curtea Supremă. Instanța de ultim grad care administrează justiția
în materie de contencios administrativ este Curtea Supremă Administrativă.
Cele mai înalte instanţe supraveghează administrarea justiţiei în domeniul
de competenţă al fiecăreia. Ele pot înainta Guvernului propuneri de inițiere a
acțiunilor legislative.
Art. 100. C
 omponenţa Curţii Supreme şi a Curţii Supreme
Administrative
Curtea Supremă şi Curtea Supremă Administrativă sunt alcătuite din Preşe‑
dintele Curţii şi din numărul necesari de judecători.
Cvorumul Curţii Supreme şi Curţii Supreme Administrative este legal con‑
stituit când sunt prezenţi cinci membri, cu excepția cazului în care un cvorum
diferit este prevăzut de lege.
Art. 101. Î nalta Curte de Punere sub Acuzare
Înalta Curte de Punere sub Acuzare este competentă să judece acuzațiile adu‑
se unui membru al Guvernului, Cancelarului de Justiție, Avocatului Poporului
din cadrul Parlamentului sau unui membru al Curţii Supreme de Justiţie sau
al Curţii Supreme Administrative Supreme, pentru conduită ilicită în exerciţiul
funcţiei lor. Înalta Curte de Punere sub Acuzare este competentă să judece şi în
cauzele la care face referire articolul 113 de mai jos.
Înalta Curte de Punere sub Acuzare este alcătuită din Preşedintele Curţii Su‑
preme, care prezidează completul de judecată, şi Preşedintele Curţii Supreme
Administrative, trei preşedinţi ai curţilor de apel cu cea mai mare vechime în
funcţie şi cinci membri aleşi de Parlament pentru un mandat de patru ani.
Prevederi specifice privind alcătuirea, cvorumul şi procedura Înaltei Curţi de
Punere sub Acuzare se stabilesc prin lege.
Art. 102. N
 umirea judecătorilor
Președintele Republicii numeşte judecătorii titulari, conform procedurii prevă‑
zute de lege. Prevederile privind numirea celorlalți judecători se stabilesc prin lege.
Art. 103. I namovibilitatea judecătorilor
Un judecător poate fi suspendat din funcţie doar prin hotărâre judecăto
rească. Un judecător nu poate fi transferat în alt post fără consimţământul său,

FI

622

Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

cu excepţia cazului în care transferul este consecinţa unui proces de reorganizare
a sistemului judiciar.
Prevederile referitoare la obligaţia unui judecător de a demisiona la o anumi‑
tă vârstă sau după pierderea capacităţii de muncă se stabilesc prin lege.
Dispoziții mai detaliate privind alte condiţii de exercitare a funcţiei de jude‑
cător sunt prevăzute prin lege.
Art. 104. P
 rocurorii
Procurorul General, în calitate de procuror cu cea mai înaltă funcţie, conduce
Ministerul Public; el este numit în funcţie de Președintele Republicii. Organiza‑
rea şi funcţionarea Ministerului Public se stabilesc prin lege.
Art. 105. D
 reptul de graţiere al Preşedintelui
În cazuri individuale, Președintele Republicii poate, după obţinerea unui
punct de vedere al Curţii Constituţionale, să graţieze o persoană în tot sau în
parte de la executarea unei pedepse sau a unei alte sancțiuni penale impuse de o
instanță judecătorească.
O amnistie generală poate fi prevăzută numai prin lege.

CAPITOLUL 10
Controlul legalităţii
Art. 106. S
 upremația Constituţiei
Orice instanţă judecătorească trebuie să acorde întâietate Constituţiei, dacă
aplicarea unei dispoziţii legale în cauza supusă judecăţii s-ar afla în contradicţie
evidentă cu prevederile constituţionale.
Art. 107. S
 ubordonarea normelor juridice inferioare
Dacă prevederile unui decret sau ale altor norme juridice inferioare unei legi
sunt în conflict cu prevederile Constituţiei ori ale unei alte legi, acestea nu pot
fi aplicate de către o instanţă judecătorească sau de orice altă autoritate publică.
Art. 108. A
 tribuţiile Cancelarului de Justiţie al Guvernului
Cancelarul de Justiție supraveghează legalitatea actelor oficiale ale Guvernu‑
lui şi ale Președintelui Republicii. Cancelarul de Justiție trebuie, de asemenea, să
se asigure că instanţele judecătoreşti, celelalte autorităţi şi funcționarii publici,
angajaţii din sistemul public şi alte persoane care exercită o funcţie publică res‑
pectă legea şi îşi îndeplinesc obligaţiile. Cancelarul de Justiție, în îndeplinirea
obligaţiilor sale, supraveghează respectarea drepturilor și libertăților fundamen‑
tale şi a drepturilor omului.
La cerere, Cancelarul de Justiție trebuie să pună la dispoziţia Președintelui, Gu‑
vernului și a ministerelor informaţii şi să-şi dea avizul în probleme de ordin juridic.
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Cancelarul de Justiție înaintează în fiecare an în Parlamentului şi Guvernului
un raport care cuprinde activitatea sa, incluzând observaţii privind modul în
care legea a fost respectată.
Art. 109. A
 tribuţiile Avocatului Poporului din cadrul Parlamentului
Avocatul Poporului trebuie să se asigure că instanţele judecătoreşti, celelalte
autorităţi şi funcționarii publici, angajaţii din sistemul public şi alte persoane
care exercită o funcţie publică respectă legea şi îşi îndeplinesc obligaţiile. Avoca‑
tul Poporului, în îndeplinirea obligaţiilor sale, supraveghează respectarea drep‑
turilor și libertăţilor fundamentale și a drepturilor omului.
Avocatul Poporului înaintează în fiecare an Parlamentului un raport care cu‑
prinde activitatea sa, incluzând observaţii privind stadiul administrării justiţiei
şi deficienţele constatate în legislaţie.
Art. 110. D
 reptul Cancelarului de Justiție şi al Avocatului
Poporului de a pune sub acuzare şi separarea
responsabilităţilor între aceştia
Decizia de acuzare a unui judecător pentru conduită ilicită în exerciţiul func‑
ţiei sale este luată de Cancelarul de Justiție sau de Avocatul Poporului. Cance‑
larul de Justiție şi Avocatul Poporului pot urmări penal sau decide punerea sub
acuzare a unor persoane, de asemenea, în alte situaţii care intră în sfera atribuţi‑
ilor de control al legalităţii pe care aceştia le deţin.
Prevederile privind separarea responsabilităţilor între Cancelarul de Justiție
şi Avocatul Poporului pot fi stabilite prin lege, fără ca prin acest fapt să se îngră‑
dească competenţele fiecăruia de control al legalităţii.
Art. 111. D
 reptul Cancelarului de Justiție şi al Avocatului
Poporului de a fi informaţi
Cancelarul de Justiție şi Avocatul Poporului au dreptul să primească, din par‑
tea autorităţilor publice sau altor persoane care exercită o funcţie publică, infor‑
maţiile necesare pentru controlul legalităţii.
Cancelarul de Justiție asistă la şedinţele Guvernului şi atunci când anumite pro‑
bleme sunt prezentate Preşedintelui Republicii în ședința prezidențială a Guver‑
nului. Avocatul Poporului are dreptul să participe la aceste întâlniri şi prezentări.
Art. 112. C
 ontrolul legalităţii actelor oficiale ale Guvernului şi
ale Președintelui Republicii
Dacă se constată de către Cancelarul de Justiție că legalitatea unei decizii sau
a unei măsuri luate de Guvern, de un ministru sau de Președintele Republicii dă
naștere la observații, prezentarea acestora de către Cancelar se face motivat, pen‑
tru decizia sau măsura în cauză. Dacă nu se ţine cont de aceste observații, Cance‑
larul de Justiție are dreptul să le includă în minuta ședinței Guvernului şi, atunci
când este necesar, ia alte măsuri. Avocatul Poporului are dreptul, similar cu cel al
Cancelarului de Justiţie, de a face observații şi de a lua alte măsuri.
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Dacă o decizie a Preşedintelui încalcă prevederile legii, Guvernul trebuie,
după obţinerea unei declarații din partea Cancelarului de Justiție, să notifice
Preşedintele asupra faptului că decizia nu poate fi implementată şi să propună
Preşedintelui modificarea sau revocarea deciziei.
Art. 113. R
 ăspunderea penală a Președintelui Republicii
În situaţia în care Cancelarul de Justiție, Avocatul Poporului sau Guvernul
consideră că Președintele Republicii se face vinovat de trădare sau înaltă trăda‑
re ori de o crimă împotriva umanităţii, Parlamentul este informat cu privire la
acest aspect. În această situaţie, dacă Parlamentul, cu o majoritate calificată de
trei pătrimi din voturile exprimate, decide punerea sub acuzare a Preşedintelui,
Procurorul General îl urmăreşte în justiţie pe Preşedinte în faţa Înaltei Curţi
de Punere sub Acuzare, iar Preşedintele trebuie, pe durata acestor proceduri, să
renunţe la exercitarea funcţiilor sale. În celelalte cazuri, nicio acuzație nu poate
fi adusă împotriva actelor oficiale ale Președintelui.
Art. 114. U
 rmărirea penală a miniştrilor
O acuzație împotriva unui membru al Guvernului pentru o conduită ilicită în
timpul activităţii este audiată de Înalta Curte de Punere sub Acuzare, așa cum se
prevede în mod detaliat în lege.
Decizia de punere sub acuzare este luată de Parlament după obţinerea unui
aviz al Comisiei pentru Drept Constituţional privind caracterul ilicit al acţiu‑
nilor ministrului. Înainte ca Parlamentul să hotărască dacă va pune sau nu sub
acuzare un anumit ministru, acestuia din urmă i se va acorda ocazia de a oferi
explicaţii. Atunci când analizează o asemenea problemă, cvorumul comisiei este
întrunit când toți membrii acesteia sunt prezenți.
Membrii Guvernului sunt urmăriţi în justiţie de Procurorul General.
Art. 115. A
 ngajarea răspunderii juridice a unui ministru
Procedura de examinare a legalităţii actelor oficiale ale unui ministru poate fi
iniţiată în Comisia pentru Drept Constituţional în baza:
1. unei notificări înaintate Comisiei pentru Drept Constituţional de
către Cancelarul de Justiție sau de Avocatul Poporului;
2. unei petiţii semnate de cel puţin zece deputaţi sau a
3. unei cereri de examinare adresate Comisiei pentru Drept Constitu
ţional de către o altă comisie a Parlamentului.
Comisia pentru Drept Constituţional poate, de asemenea, din proprie ini‑
ţiativă, să deschidă o procedură de examinare a legalităţii actelor oficiale ale
unui ministru.
Art. 116. Condiţii pentru urmărirea penală a unui ministru
Decizia de punere sub acuzare a unui membru al Guvernului poate fi luată
dacă acesta, cu intenţie sau din neglijență gravă, și-a încălcat în mod grav atribu‑
ţiile sale ministeriale ori a avut o conduită ilicită în exerciţiul funcţiei sale.
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Art. 117. R
 ăspunderea juridică a Cancelarului de Justiţie
şi a Avocatului Poporului
Prevederile articolelor 114 şi 115 referitoare la un membru al Guvernului se
aplică şi controlului legalităţii actelor oficiale emise de Cancelarul de Justiție şi
de Avocatul Poporului, acuzațiilor care li se aduc acestora pentru conduită ilicită
în exerciţiul funcţiei lor şi procedurii de audiere în cazul unor asemenea acuzații.
Art. 118. R
 ăspunderea funcţionarilor în exerciţiul funcţiei lor
Funcţionarii publici sunt responsabili de legalitatea activităţilor efectuate în
exerciţiul funcţiei lor. Funcţionarul public răspunde, de asemenea, pentru deci
zia unui organ colegial pe care a susţinut-o în calitate de membru al acestuia.
Un raportor răspunde pentru decizia luată în baza rapoartelor sale, cu excep‑
ţia cazului în care a exprimat o obiecție față de decizie.
Orice persoană ale cărei drepturi au fost încălcate sau care a suferit un pre‑
judiciu ca urmare a unui act ilegal ori a unei omisiuni a unui funcţionar public
sau a unei alte persoane care exercită o funcţie publică are dreptul să ceară con‑
damnarea la o pedeapsă a funcţionarului public sau a persoanei care exercită o
funcţie publică şi primirea de daune-interese din partea organizației publice, a
funcţionarului public sau a persoanei care exercită funcţia publică respectivă,
conform prevederilor legii. Cu toate acestea, dreptul de urmărire în justiţie pre‑
văzut mai sus nu poate fi exercitat în cazul în care, conform Constituţiei, punerea
sub acuzare se face în faţa Înaltei Curţi de Punere sub Acuzare.

CAPITOLUL 11
Administrare şi autonomie
Art. 119. A
 dministrația de stat
În plus faţă de Guvern şi ministere, administraţia centrală de stat poate con‑
sta în agenţii, instituţii şi alte organe. Statul poate avea, de asemenea, în sub‑
ordine, autorităţi publice regionale şi locale. Prevederile mai detaliate privind
administraţia subordonată Parlamentului sunt stabilite prin lege.
Principiile generale care guvernează administraţia de stat sunt prevăzute prin
lege, dacă atribuţiile acestor autorități implică exercitarea puterii publice. Prin‑
cipiile care guvernează autorităţile de stat regionale şi locale vor fi, de asemenea,
reglementate de lege. În alte privinţe, prevederile referitoare la entităţile admi‑
nistraţiei de stat pot fi stabilite printr-un decret.
Art. 120. S
 tatutul special al Insulelor Åland
Insulele Åland dispun de autonomie, conform dispoziţiilor specifice ale Legii
privind autonomia Insulelor Åland.
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Art. 121. A
 utonomia municipală şi altă autonomie regională
Finlanda este divizată în municipalităţi, a căror administraţie are ca funda‑
ment autonomia locală a rezidenților acestora. Prevederile referitoare la princi‑
piile generale care guvernează administraţia municipală şi atribuțiile municipa‑
lităţilor se stabilesc prin lege.
Municipalităţile au dreptul de a percepe impozite municipale. Prevederile re‑
feritoare la principiile generale care guvernează răspunderea fiscală şi temeiul
impozitului, precum şi căile de atac aflate la dispoziția persoanelor fizice și juri‑
dice sunt stabilite prin lege.
Prevederile referitoare la autonomia locală a zonelor administrative mai mari
decât municipalităţile se stabilesc prin lege. În regiunea de origine, populaţia
Sami are propria autonomie lingvistică şi culturală, conform prevederilor legii.
Art. 122. D
 iviziuni administrative
În cadrul organizării administraţiei, obiectivul este acela de a se ajunge la divizi‑
uni regionale adecvate, garantându-se astfel populațiilor de limbă finlandeză şi sue‑
deză posibilitatea ca acestea să obţină servicii în propria lor limbă, în condiții egale.
Principiile care guvernează diviziunile municipale sunt prevăzute de lege.
Art. 123. U
 niversităţi şi alte instituţii de învăţământ
Universităţile sunt autonome, așa cum se prevede în mod detaliat în lege.
Prevederile referitoare la principiile care guvernează celelalte servicii educa‑
ționale organizate de stat şi de municipalităţi, precum şi dreptul de a organiza
un învăţământ similar în instituții private de învățământ se stabilesc prin lege.
Art. 124. D
 elegarea sarcinilor administrative
către instituţii, altele decât autorităţile publice
O sarcină administrativă publică poate fi delegată altor instituţii în afară de
autorităţile publice numai prin lege sau în virtutea legii, dacă acest lucru este
necesar pentru executarea corectă a respectivei sarcini şi dacă aceasta nu pune în
pericol drepturile și libertățile fundamentale, exercitarea căilor de atac şi alte ce‑
rinţe care vizează o bună administrare. Totuşi, o atribuţie care include o exercita‑
re semnificativă a puterii publice nu poate fi delegată decât autorităţilor publice.
Art. 125. C
 alificările generale necesare pentru funcţiile publice
și alte criterii de numire
Legea poate prevedea ca doar un cetăţean finlandez să poată fi numit într-o
anumită funcţie sau pe un anumit post public.
Calificările generale pentru funcţiile publice sunt aptitudinile, abilităţile şi
meritul civic dovedit.
Art. 126. Numirea într-o funcţie de stat
Guvernul numeşte funcţionarii publici, cu excepţia cazului în care numirea
este considerată o prerogativă a Preşedintele Republicii, a un minister sau a unei
alte autorități publice.
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Preşedintele Republicii numeşte Secretarul Permanent al Administraţiei Pre‑
zidenţiale şi șefii misiunilor diplomatice finlandeze în străinătate.

CAPITOLUL 12
Apărarea naţională
Art. 127. O
 bligaţia de apărare naţională
Fiecare cetăţean finlandez are obligaţia de a participa sau de a contribui la
apărarea naţională, conform prevederilor legii. Dreptul de a fi scutit de la parti‑
ciparea la apărarea armată a ţării, din motive de conştiinţă, este stabilit prin lege.
Art. 128. C
 omandantul Suprem al Forţelor Armate
Președintele Republicii este Comandantul Suprem al Forţelor Armate. La
propunerea Guvernului, în situaţii de urgenţă, Preşedintele poate transfera
această sarcină unui alt cetăţean finlandez.
Preşedintele numeşte cadrele superioare ale forţelor armate.
Art. 129. M
 obilizarea
La propunerea Guvernului, Preşedintele Republicii decide în privinţa mo‑
bilizării forţelor armate. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune în momentul
respectiv, acesta va fi convocat imediat.

CAPITOLUL 13
Dispoziţii finale
Art. 130. I ntrarea în vigoare
Prezenta Constituţie va intra în vigoare la data de 1 martie 2000.
Prevederile detaliate, necesare pentru implementarea Constituţiei, se stabi‑
lesc prin lege.
Art. 131. L
 egile constituţionale abrogate
Această Constituţie abrogă următoarele legi constituţionale, așa cum au fost
modificate:
1. Legea constituţională a Finlandei din 17 iulie 1919;
2. Legea Parlamentului din 13 ianuarie 1928;
3. Legea Înaltei Curţi de Punere sub Acuzare (273/1922), din 25 noiem‑
brie 1922 şi
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4.

Legea privind dreptul Parlamentului de a verifica legalitatea actelor
oficiale ale membrilor Consiliului de Stat, ale Cancelarului de Jus‑
tiție, precum şi ale Avocatului Poporului, din 25 noiembrie 1922
(274/1922).

