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AVIZ COMUN 
privind 

audierile candidaţilor pentru funcţia de  
JUDECĂTOR al CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR 

OMULUI 
 
 
          Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în 
şedinţa comună din data de 25 iunie 2013, au hotărât să transmită Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor şi Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi minorităţi ale Senatului, propunerile de candidaturi primite din partea 
Guvernului României pentru funcţia de judecător CEDO, urmând ca, după 
audierea candidaţilor, cele patru comisii permanente să întocmească un aviz 
comun, în temeiul art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 

În şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului s-a hotărât să fie audiaţi candidaţii propuşi pentru funcţia de judecător 
C.E.D.O., până miercuri, 26 iunie 2013, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
(1) şi (16)  din Ordonanţa Guvernului nr.94 din 30 august 1999 privind 
participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea 
dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe 
cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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La data de 16 decembrie 2013 va înceta mandatul prof. univ. dr. Corneliu 
Bârsan, judecător ales în numele României. Mandatul va înceta în temeiul 
prevederilor art.23 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare 
la data de 3 septembrie 1953 şi ratificată de România prin Legea nr.30/1994, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.135 din 31 mai 1994. 

În conformitate cu prevederile art. 20 şi art.22 din Convenţie, Curtea se 
compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al înaltelor părţi contractante, 
aleşi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în numele fiecărei părţi 
contractante, de pe o listă de trei candidaţi prezentată de înalta parte, pentru un 
mandat unic de 9 ani.  

Pe parcursul exercitării mandatului, judecătorii nu pot exercita nicio 
activitate incompatibilă cu exigenţele de independenţă, imparţialitate şi de 
disponibilitate ale unei activităţi cu normă întreagă. 

Potrivit art. 21 şi art.23 din Convenţie, Recomandării Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei nr. 1649 (2004) Candidaţii la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului şi Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 
1646 (2009) Nominalizarea candidaţilor şi alegerea judecătorului la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, precum şi punctului E.8 al Declaraţiei 
Conferinţei la nivel înalt de la Interlaken, din 19 februarie 2010, îşi pot depune 
candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

• Au vârsta sub 70 de ani; 
• Se bucură de înaltă prestanţă morală şi civică; 
• Întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţiuni judiciare sau 

sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută; 
• Au experienţă în domeniul drepturilor omului; 
• Cunosc în mod activ cel puţin una dintre cele două limbi oficiale ale 

Curţii Europene a Drepturilor Omului şi cel puţin în mod pasiv 
cealaltă limbă; 

• În măsura posibilului, alegerea lor ca judecător să nu necesite 
înlocuirea frecventă sau pentru perioade lungi cu un judecător ad-hoc 
în exercitarea mandatului; 

• Posedă cunoştinţe de drept internaţional public şi de drept comparat. 
          Urmare depunerii dosarelor, candidaţii au susţinut un interviu în faţa 
Comisiei pentru selectarea propunerilor de candidaţi în numele României pentru 
funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, constituită în temeiul 
art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.94/1999. 
          Interviul a urmărit stabilirea experienţei profesionale a candidaţilor, a 
cunoaşterii jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului precum şi a 
aptitudinii de a face faţă provocărilor generate de reforma Curţii, de încărcătura 
rolului acesteia, de relaţia sa cu instanţele naţionale şi cu celelalte instanţe 
internaţionale. 
          Comisia pentru selectarea propunerilor de candidaţi în numele României 
pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului a selectat trei 
candidaţi, care au fost incluşi în ordine alfabetică pe lista de propuneri care a fost 
înaintată Guvernului României. 
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           Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 19 iunie 2013 
Memorandumul cu tema: “Aprobarea, de către Guvern, a listei cuprinzând cei 
trei candidaţi  pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, în temeiul art. 5 alin. (16) din O.G. nr.94/1999.” 

Propunerile de candidaţi pentru funcţia de judecător al Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, aprobate prin memorandum,  sunt următoarele: 

 
1. doamna Bianca Andrada Guţan; 
 
2. doamna Iulia Antonella Motoc; 
 
3. domnul Florin Streteanu. 
 
Guvernul a aprobat şi propunerea de rezervă, în persoana domnului Tudor 

Panţîru. 
În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) din O.G. nr.94/1999: 

“Desemnarea candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător al 
Curţii se face de către Guvern, cu avizul comisiilor juridice şi pentru drepturile 
omului din Senat şi Camera Deputaţilor. Reunite în şedinţă comună…”.  

Guvernul, în temeiul prevederilor art. (16) din ordonanţa susmenţionată: 
“supune lista de candidaţi avizului comisiilor parlamentare prevăzute la alin. (1), 
care procedează la audierea candidaţilor. Avizul comisiilor parlamentare are 
valoare consultativă.” 

Ulterior primirii avizului comisiilor juridice şi comisiilor pentru drepturile 
omului din Senat şi Camera Deputatilor, reunite în şedinţă comună, Guvernul va 
transmite Consiliului Europei lista cu cele trei propuneri. 
 Judecătorul român la C.E.D.O. va fi ales de Adunarea Parlamentară de pe 
lista de trei candidaţi prezentată de România.  

Mandatul actualului reprezentant al României la C.E.D.O. expiră în data de 
16 decembrie 2013. România are obligaţia de a trimite noi propuneri pâna la 
data de 26 iulie 2013. 

Candidaţii propuşi pentru funcţia de judecător CEDO au fost audiaţi de 
membrii Comisiilor juridice şi de membrii Comisiilor pentru drepturile omului din 
Camera Deputaţilor şi Senat, reunite în şedinţa comună, în data de 26 iunie 2013. 

Preşedintele de şedinţă, domnul senator Tudor Chiuariu, a solicitat 
candidaţilor să prezinte membrilor celor patru Comisii juridice reunite  obiectivele 
pe care le vor urmări în cazul numirii lor în funcţia de judecător la CEDO. 

Doamnele şi domnii deputaţi şi senatori prezenţi la şedinţa comisiilor reunite 
au ascultat pledoariile celor patru candidaţi şi au constatat îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de lege de către toţi candidaţii propuşi pentru a fi numiţi în funcţia de 
judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Membrii celor patru comisii reunite în şedinţă comună au adresat o serie de 
întrebări celor patru candidaţi, referitoare la teme ca: numărul mare de cauze care 
ajung la CEDO şi soluţiile propuse pentru scăderea acestora, condiţiile de detenţie 
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din România, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată, timpul nerezonabil al 
judecării cauzelor în instanţele româneşti. 

Domnul preşedinte de şedinţă a apreciat la finalul audierilor, că din punct de 
vedere legal şi formal, toţi cei patru candidaţi îndeplinesc condiţiile pentru numirea 
în funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului.   

În consecinţă, membrii prezenţi la şedinţa comună a celor patru Comisii au 
hotărât, prin vot cu buletine de vot, să propună un aviz favorabil cu privire la 
candidatura domnului Florin Streteanu (25 de voturi “pentru”), doamnei Bianca 
Andrada Guţan (24 voturi “pentru”), domnului Tudor Panţîru – propunedere 
candidat de rezervă (23 voturi “pentru”) şi un aviz nefavorabil cu privire la 
candidatura doamnei Iulia Antonella Motoc (12 voturi “pentru”) pentru funcţia de 
judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

  
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 
 

TUDOR ALEXANDRU CHIUARIU      BOGDAN LIVIU CIUCĂ            
 
 
 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 
Biró ROZALIA-IBOLYA          NICOLAE PĂUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consilier parlamentar,       Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu       Alina Grigorescu 
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