A IESIT CUM NE ASTEPTAM – Judecatoarea Iulia Motoc de la CCR este la un pas de CEDO. Motoc se afla pe
lista cu cele trei propuneri din care Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va alege judecatorul roman la
CEDO. Alaturi de judecatoarea CCR, pe lista scurta se regasesc Bianca Andrada Gutan si Florin Streteanu.
Rezerva este Tudor Pantiru

Scris de L.J.

Nicio surpriza. Ministerul Justitiei a anuntat vineri, 14 iunie 2013, ca judecatoarea Iulia Motoc (foto) de la Curtea Constitutionala se numara printre cele propuneri pentru functia de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor
Omului. Alaturi de Iulia Motoc, pe lista cu propuneri din care Adunarea Parlamentara va alege judecatorul roman la CEDO se numara Bianca Andrada Gutan, profesoara la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, si decanul Facultatii de Drept din Universitatea Babes Bolay din Cluj-Napoca, Florin Streteanu. Pe lista de rezerva a fost selectionat Tudor Pantiru, fost deputat PSD.
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Iata comunicatul Ministerului Justitiei:
“In urma audierii candidatilor inscrisi in procesul de selectie pentru functia de judecator, in numele Romaniei, al Curtii Europene a Drepturilor Omului, Comisia de selectie instituita in temeiul art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului 94/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a intocmit urmatoarea lista cu propuneri (in ordine alfabetica): (1) Bianca Andrada GUTAN, (2) Iulia Antonella MOTOC, (3) Florin
STRETEANU. Pe lista de rezerva a fost selectionat domnul Tudor PANTiRU.
Cele doua liste au fost inaintate Guvernului, spre aprobare si transmitere catre Parlament. Precizam ca lista principala se va inainta Consiliului Europei de catre Guvern, dupa obtinerea avizului comisiilor juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, in temeiul art. 5 alin. (1) si (16) din OG nr. 94/1999.
Judecatorul roman la CEDO va fi ales de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, dintre cei trei candidati propusi de Guvernul Romaniei”.
Amintim ca pentru functia de judecator roman la CEDO au fost inregistrate sapte candidaturi. Este vorba despre Iulia Motoc, Bianca Andrada Gutan, Cristina Coteanu, Codrin Miron, Tudor Pantiru, Florin Streteanu si Paul Vasilescu. Acestia au sustinut interviul in fata Comisiei de selectie in perioada 12 – 14 iunie 2013.
Lista cu cei trei candidati selectati urmeaza sa fie inaintata Guvernului. Ulterior, dupa ce vor primi avizul din partea Comisiilor Juridice si pentru Drepturile Omului din cele doua Camere ale Parlamentului, Executivul va trimite Consiliului Europei lista cu cei trei candidat, urmand ca decizia finala sa apartina Adunarii Parlamentare.
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