MOTOC VANEAZA LOCUL LUI BIRSAN - Iulia Motoc recunoaste ca vrea postul de judecator la CEDO: “Am un
parcurs profesional care este mai potrivit pentru acel post decat pentru cel al judecatorului din CCR”. Motoc ii
spulbera visele de preamarire ale Monicai Macovei: “Intre judecatorii actuali ai Curtii de la Strasbourg nu
exista judecatori care sa fi avut un trecut politic si care sa fi fost in guverne”

Scris de G.T.

Judecatoarea Iulia Motoc (foto) de la Curtea Constitutionala a Romaniei a recunoscut ca este interesata de o eventuala numire a sa in functia de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, post care va ramane vacant
dupa incheierea mandatului profesorului Corneliu Birsan. Motoc a explicat ca trecutul sau profesional o recomanda pentru acest post, lucru care se poate vedea dintr-o lectura elementara a CV-ului sau.

Judecatoarea Iulia Motoc (foto) de la Curtea Constitutionala a Romaniei a recunoscut ca este interesata de o eventuala numire a sa in functia de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, post care va ramane vacant
dupa incheierea mandatului profesorului Corneliu Birsan. Motoc a explicat ca trecutul sau profesional o recomanda pentru acest post, lucru care se poate vedea dintr-o lectura elementara a CV-ului sau.
Iulia Motoc a declarat miercuri seara, 16 mai 2013, intr-o interventie telefonica la B1 Tv, ca a activat foarte mult ca expert in domeniul drepturilor omului si, de asemenea, a scris foarte mult in acest domeniu, ceea ce este necesar pentru a fi judecator la Curtea de la Strasbourg: “In primul rand, CCR a decis asupra procedurii de selectie acum cateva zile si decizia nu a fost publicata. (…) Este greu de spus la momentul acesta
daca mi se pare un pas in plus in cariera mea profesionala. Probabil ca este este ceva mai apropiat de cariera pe care am avut-o inainte sa devin judecator al Curtii, pentru ca asa cum stiti am lucarat foarte mult ca expert in domeniul drepturilor omului si am scris foarte mult in domeniul drepturilor omului, ceea ce este necesar pentru a fi judecator la CEDO. Probabil ca CV-ul meu este mai apropiat de cel al
unui judecator la CEDO decat de cel al unui judecator al CCR. (…) Cred ca am un parcurs profesional care este mai potrivit probabil pentru acel post decat pentru cel al judecatorului din Curtea Constitutionala a Romaniei. Asta se vede dintr-o lectura elementara a CV-ului meu”.
Motoc spune ca nu ii sta in caracter sa isi negocieze functiile: “Daca eram o persoana care aveam acest caracter de a negocia, nu era mai simplu pe parcursul verii decat acum?”
Totusi, Iulia Motoc sustine ca nu este interesata sa negocieze postul de la CEDO. Motoc a afirmat ca nu ii sta in caracter acest lucru si a exemplificat cu evenimentele din vara anului trecut in legatura cu referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu, atunci cand, spune judecatoarea, nu a negociat cu nimeni vreo decizie a sa: “Daca eram o persoana care aveam acest caracter de a negocia, nu era mai simplu pe
parcursul verii decat acum?”. Aceasta ideea a reluat-o ulterior Iulia Motoc si intr-o postare pe Facebook: “Daca cineva isi mai aminteste conduita mea din vara, in timpul referendumului, realizeaza ca nu negociez si nu accept negocieri in numele meu. Am votat, si voi vota si de acum incolo; potrivit propriei constiinte”
Mai mult, Iulia Motoc a declarat, in cadrul aceleiasi interventii telefonice de la postul de televiziune amintit, ca hotararile pe care le ia CCR nu sunt influentate politic si ca judecatorii nu voteaza in functie de interesele celor care i-au numit la Curte: “De cand am venit la CCR, din 2010 de cand sunt judecator al Curtii Constitutionale, probabil ca aceasta faimoasa formula in care ne vede o parte a mass-mediei, in care votam
intotdeauna cu partidul care ne-a propus sau cu presedintele sau cu altii care ne sustin nu s-a produs in practica. Sunt trei, patru decizii care au corespuns acestei faimoase paradigme, care se pare ca inca se gandeste si din pacate si de catre mass-media specializata din Romania”.
Iulia Motoc: “Intre judecatorii actuali ai Curtii de la Strasbourg nu exista judecatori care sa fi avut un trecut politic si nu exista judecatori care sa fi fost in guverne chiar daca au fost independenti. Se considera ca acestia nu prezinta suficiente garantii de independenta si impartialitate”
Pe de alta parte, Iulia Motoc i-a spulberat visele Monicai Macovei, al carei nume a fost vehiculat ca posibil judecator roman la CEDO. Motoc a explicat ca niciun judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu are trecut politic, implicare politica si nici nu a facut parte din vreun guvern: “Exista si reguli nescrise. Intre judecatorii actuali ai Curtii de la Strasbourg nu exista judecatori care sa fi avut un trecut politic, niciun fel
de implicare politica, si nu exista judecatori care sa fi fost in guverne chiar daca au fost independenti. Se considera ca acestia nu prezinta suficiente garantii de independenta si impartialitate”.
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