PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 26 iunie 2013

Pe data de 26 iunie 2013, a avut loc - în şedinţa comună a
Comisiilor juridice şi pentru drepturile omului ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, - audierea candidaţilor pentru funcţia de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respectiv a
doamnelor Bianca Andrada Guţan, Iulia Antonella Motoc, a
domnilor Florin Streteanu şi Tudor Panţâru.
La şedinţă au fost prezenţi 8 deputaţi din totalul de 12 membri
ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Mircea Lubanovici, Dorel-Gheorghe Căprar, RemusFlorinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu,

Markó Attila-Gabor, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu.
Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - din Grupul
parlamentar al PP-DD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul
parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi MihaiAlexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt
membri ai Guvernului.
La lucrările comisiilor reunite a participat, în calitate de invitat,
domnul Aurel Florin Moţiu, Secretar de stat în Ministerul Justiţiei.
În deschiderea şedinţei, preşedintele Comisiei juridice, de
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, dl senator Tudor
Chiuariu a precizat că: "Avizul nostru de astăzi are o relevanţă
deosebită şi pentru cetăţenii pe care noi îi reprezentăm".
În urma audierii candidaţilor - care şi-au prezentat biografiile şi
motivele care, în opinia lor, îi îndreptăţeau să ocupe funcţia de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - şi a
răspunsurilor acestora la întrebările venite din partea parlamentarilor
prezenţi, precum şi a punctelor de vedere exprimate de membrii
comisiilor reunite, aceştia din urmă au hotărât - cu 28 de voturi
valabil exprimate şi 2 anulate - după cum urmează:
Dna Iulia Antonella Motoc - care este şi judecător la Curtea
Constitiţională - a primit aviz negativ pentru funcţia de judecător la
CEDO cu cele mai puţine voturi din partea comisiilor, doar 12. Cele
mai multe voturi le-a primit dl Florin Streteanu, fiind votat de 25 de
parlamentari. Alături de candidaţii Motoc şi Streteanu a mai fost
audiată şi dna Bianca Andrada Guţan, profesoară de drept la
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Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, care a fost votată de 24
deputaţi şi senatori. În acelaşi timp, a fost audiat şi Tudor Panţâru, pe
lista de rezervă a candidaţilor, acesta primind 23 de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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