http://www.luju.ro/preoteasa-a-picat-in-parlament-senatorii-si-deputatii-din-comisiile-juridice-si-p
entru-drepturile-omului-au-avizat-negativ-candidatura-iuliei-motoc-la-cedo-dintre-cei-patrucandidati-judecatoarea-ccr-a-fost-singura-respinsa-motoc-a-adunat-doar-12-voturi-p

“PREOTEASA” A PICAT IN
PARLAMENT – Senatorii si deputatii
din comisiile juridice si pentru
drepturile omului au avizat negativ
candidatura Iuliei Motoc la CEDO.
Dintre cei patru candidati,
judecatoarea CCR a fost singura
respinsa. Motoc a adunat doar 12
voturi “pentru” din 28 valabile!
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Judecatoarea CCR Iulia Motoc (foto) a fost respinsa de Comisiile juridice si pentru drepturile omului reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.
Membrii comisiilor parlamentare au avizat negativ miercuri, 26 iunie 2013, candidatura Iulie Motoc pentru functia de judecator roman la Curtea
Europeana a Drepturilor Omului.
Au fost exprimate 30 de voturi, dintre acestea 28 fiind valabile si doua nule. Iulia Motoc a intrunit cele mai putine voturi, doar 12 parlamentari dandusi avizul pentru candidatura judecatoarei la CEDO. In schimb, ceilalti doi candidati, Bianca Gutan si Florin Streteanu, au primit aviz pozitiv.
Gutan a obtinut 24 de voturi “pentru”, iar Streteanu a intrunit 25 de voturi in favoarea sa. De asemenea, si candidatul de rezerva, Bogdan
Pantiru, a fost avizat pozitiv, el obtinand 23 de voturi “pentru”.
Avizul dat de Comisiile juridice si pentru drepturile omului ale Parlamentului este insa unul consultativ. Lista cu candidaturile va fi inaintata de
catre Guvern Consiliului Europei, urmand ca Adunarea Parlamentara sa decida noul judecator roman la CEDO.
Iulia Motoc, Bianca Andrada Gutan si Florin Streteanu au fost alesi in urma audierilor de la Comisia de selectie a candidatilor in numele Romaniei pentru
functia de judecator al CEDO. In 14 iunie 2013, Ministerul Justitiei a anuntat finalizarea procedurii de selectie pentru noul judecator la CEDO:
“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.
Asadar, raman in cursa tot cei patru candidati, doar ca Iulia Antonella Motoc, supranumita “Blobnda de la CCR” si mai nou, gratie rochiei excentrice cu
care s-a prezentat la ceremonia de numire a noilor colegi din Curtea Constitutionala, “Preoteasa”, are o bila neagra din partea Parlamentului Romaniei.
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