SAPTE PENTRU LOCUL LUI BIRSAN - Judecatoarea Iulia Motoc de la CCR si alti sase juristi vor sustine, in
perioada 12-14 iunie 2013, interviul in fata unei comisii speciale de la Ministerul Justitiei. Cititi lista candidatilor
inscrisi in procedura de selectie pentru ocuparea functiei de judecator CEDO

Scris de E.D.

Ministerul Justitiei a facut publice numele candidatilor inscrisi in procedura de selectie pentru ocuparea functiei de judecator la CEDO in numele Romaniei, organizata ca urmare a incetarii mandatului de judecator CEDO, la data de 16
decembrie 2013, a profesorului doctor Corneliu Birsan. Asa cum era de asteptat, numele judecatoarei Iulia Motoc (foto) se regaseste pe lista candidatilor. Alaturi de candidatura judecatoarei CCR Iulia Motoc au mai fost depuse alte sanse candidaturi, respectiv Cristina Coteanu, Biancu Gutan, Codrin Miron, Tudor Pantiru, Florin Streteanu si Paul Vasilescu. Publicarea listei candidatilor are loc cu doar o zi inainte ca cei
sapte juristi sa sustina proba interviului in fata Comisiei pentru selectarea propunerilor de candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Ministerul Justitiei a facut publice numele candidatilor inscrisi in procedura de selectie pentru ocuparea functiei de judecator la CEDO in numele Romaniei, organizata ca urmare a incetarii mandatului de judecator CEDO, la data de 16
decembrie 2013, a profesorului doctor Corneliu Birsan. Asa cum era de asteptat, numele judecatoarei Iulia Motoc (foto) se regaseste pe lista candidatilor. Alaturi de candidatura judecatoarei CCR Iulia Motoc au mai fost depuse alte sanse candidaturi, respectiv Cristina Coteanu, Biancu Gutan, Codrin Miron, Tudor Pantiru, Florin Streteanu si Paul Vasilescu. Publicarea listei candidatilor are loc cu doar o zi inainte ca cei
sapte juristi sa sustina proba interviului in fata Comisiei pentru selectarea propunerilor de candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului.

In urma sustinerii interviului de catre cei sapte candidati la functia de judecator al CEDO din partea Romaniei, Comisia va selecta trei candidati, lista cu numele acestora urmand 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.
Prezentam comunicatul din data de 10 iunie 2013 publicat de Ministerul Justitiei in care sunt prezentate numele celor sapte candidati inscris in procedura de selectie pentru ocuparea functiei de judecator la CEDO in numele Romaniei:
"In urma publicarii anuntului privind selectia candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al CEDO, au fost depuse 7 (sapte) candidaturi. In ordine alfabetica acestea sunt: Cristina Coteanu, Bianca Gutan, Codrin Miron, Iulia Motoc, Tudor Pantiru, Florin Streteanu, Paul Vasilescu.
Conform procedurii indicate in anuntul privind selectia candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator CEDO, publicat la data de 23 mai 2013, in urma depunerii dosarelor, candidatii inscrisi vor sustine un interviu in fata Comisiei, care va avea loc in perioada 12-14 iunie 2013, la sediul Ministerului Justitiei. Interviul, care se va derula individual, va urmari stabilirea experientei profesionale a candidatilor, a
cunoasterii jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului precum si a aptitudinii de a face fata provocarilor generate de reforma Curtii, de incarcatura rolului acesteia, de relatia sa cu instantele nationale si cu celelalte instante internationale.
Interviul va avea loc in limba romana, insa vor fi adresate minim doua intrebari si maxim cinci intrebari in cele doua limbi oficiale ale Curtii Europene a Drepturilor Omului; in functie de cunoasterea activa sau pasiva a limbii in care a fost adresata intrebarea, asa cum a fost indicata cunoasterea limbii in curriculum vitae, raspunsul candidatului va fi formulat in limba indicata ca fiind cunoscuta in mod activ.
Comisia va selecta trei candidati, care vor fi inclusi, in ordine alfabetica, pe lista de propuneri, care va fi inaintata Guvernului. Ulterior primirii avizului Comisiilor Juridice si pentru Drepturile Omului din Senat si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, Guvernul va transmite Consiliului Europei lista cuprinzand cei 3 candidati. Judecatorul roman la CEDO va fi ales de catre Adunarea Parlamentara, de pe
lista de trei candidati prezentata de Romania".
Pentru a-si putea depune candidatura in procedura de selectie a judecatorului roman la CEDO cei sapte candidati au trebuit sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Potrivit articolelor 21 si 23 din Conventie, Recomandarii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1649 (2004) Candidatii la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Rezolutiei Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1646 (2009) Nominalizarea candidatilor si alegerea judecatorului la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, precum Catrinel Brumar si punctului E.8 al Declaratiei Conferintei la nivel inalt de la Interlaken, din 19
februarie 2010, isi pot depune candidatura persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
- au varsta sub 70 de ani;
- se bucura de inalta prestanta morala si civica;
- intrunesc conditiile de exercitare a unor inalte functiuni judiciare sau sunt juristi cu reputatie profesionala recunoscuta;
- au experienta in domeniul drepturilor omului;
- cunosc in mod activ cel putin una dintre cele doua limbi oficiale ale Curtii Europene a Drepturilor Omului si cel putin in mod pasiv cealalta limba;
- in masura posibilului, alegerea lor ca judecator sa nu necesite inlocuirea frecventa sau pentru perioade lungi cu un judecator ad-hoc in exercitarea mandatului;
- poseda cunostinte de drept international public si de drept comparat
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