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AVIZ COMUN 
privind 

audierea 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 8 februarie 2022, au hotărât să transmită 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 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, egalitate de șanse , culte şi minorităţi ale Senatului, propunerile de 
candidaturi primite din partea Guvernului României pentru funcţia de 
judecător al CEDO, urmând ca, după audierea candidaţilor, cele patru comisii 
permanente să întocmească un aviz comun, în temeiul art. 12, 21 și 22 din 
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
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La data de 17 decembrie 2022 va înceta mandatul judecătorului ales în 
numele României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, doamna Iulia 
Antoanella MOTOC, în temeiul dispozițiilor art.23 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenția), 
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 prezentați de Înalta 
parte, pentru un mandat unic de 9 ani.  

 
Potrivit art. 21 din Convenţie, îşi pot depune candidatura persoanele 

care îndeplinesc următoarele condiţii: 
 

• Au mai puțin de 65  de ani la data până la care lista de trei 
candidaţi trebuie prezentată Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei; 
 

• Se bucură de cea mai înaltă reputație morală; 
 

• Întrunesc cerințele exercitării unor înalte funcţii judiciare sau sunt 
jurisconsulți cu o competență recunoscută. 

 
 Termenul limită pentru transmiterea listei cu trei propuneri din partea 
României pentru postul vacant de judecător către Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei este 5 mai 2022. 
 

În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 
nr.94/1999 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:  

“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…”.  

 

 Procedura pentru desemnarea candidaților României a fost derulată în 
perioada 12 octombrie – 8 decembrie 2021, iar lista cu cele trei propuneri a 
fost aprobată de Guvern, în ședința din 15 decembrie 2021,  prin 
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„Memorandumul cu tema: “Rezultatele procedurii pentru desemnarea 
candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. Aprobarea propunerilor finale de către Guvern”, 
semnat de Primul Ministru al României, domnul Nicolae Ionel Ciucă. 
 

 Criteriile în funcție de care a fost evaluată prestația candidaților au fost: 
 

a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate; 
 

b) calificarea juridică a candidatului și cunoașterea materiei privind 
drepturile omului și a jurisprudenței Curții; 

 
c) experiența profesională, inclusiv notorietatea științifică, dacă este cazul; 

 
d) capacitatea de a exercita înalte funcții judiciare sau deținerea calității de 

jurist cu reputație profesională sau științifică recunoscută; 
 

e) competențele lingvistice; 
 

f) capacitatea de a face față provocărilor generate de încărcătura rolului 
Curții; 

 
g) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite 

sisteme juridice; 
 

h) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independența, imparțialitatea, 
probitatea și integritatea candidatului. 

  

Propunerile finale ale Guvernului României pentru funcția de judecător 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, rezultate în urma procedurii de 
selecție, în scopul aprobării și supunerii acesteia avizului comisiilor juridice și 
pentru drepturile omului din Senat și Camera Deputaților sunt (în ordinea 
descrescătoare a voturilor obținute): 

 

1. Domnul Sebastian RĂDULEȚU; 
 

2.Domnul Bogdan IANCU; 
 

3.Domnul Răzvan Horațiu RADU. 
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Propunerile de rezervă aprobate de Guvern au fost (în ordinea 
descrescătoare a voturilor obținute): 

 

1. Doamna Claudia JDERU 
 

2. Doamna Mihaela TOFAN 
 
 

 În temeiul prevederilor art. 5 alin. (16

Pentru domnul Răzvan Horațiu RADU  membrii celor patru comisii au 
hotărât, prin vot, să propună aviz nefavorabil (29 voturi pentru, 30 voturi 

) din Ordonanța Guvernului 
nr.94/1999, Guvernul “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 Deputaț ilor, reunite în şedinţă comună, 
Guvernul va transmite Consiliului Europei lista cu cele trei propuneri. 

 

 Ședința comună a celor patru comisii s-a desfășurat în 15 și 16 
februarie 2022. Președintele de ședință, doamna Laura Cătălina Vicol Ciorbă, 
a solicitat candidaților să prezinte membrilor celor patru comisii cele mai 
importante realizări în domeniul specific. 

 

Au fost adresate o serie de întrebări candidaţilor, referitoare la teme ca: 
gestionarea provocărilor din perspectiva exercitării funcției de judecător, 
având în vedere încărcătura Curții și al numărului mare de cauze care ajung la 
CEDO; soluţiile propuse pentru scăderea acestora, exemple de cauze care au 
avut ca subiect libertatea de exprimare prevăzută de art. 10 din Convenție ; 
dreptul la viaţă privată - aplicarea art. 15 din Convenția Europeană, respectiv 
derogarea în caz de stare de urgență, cu referire la perioada pandemiei; rolul 
Curții din perspectiva unei instanțe supranaționale sau cea de instanță de 
control; condițiile de admisibilitate a cererilor individuale. 
 

După ședința de audiere, conform votului exprimat, membrii prezenţi la 
şedinţa comună a celor patru comisii au hotărât să propună aviz favorabil 
pentru candidaturile domnilor Sebastian RĂDULEȚU  (66 voturi “pentru”), 
Bogdan IANCU (57 voturi “pentru”) și, respectiv, aviz favorabil pentru 
candidaturile de rezervă ale doamnelor Claudia Jderu (58 voturi “pentru”)și 
Mihaela Tofan (51 voturi “pentru”), pentru funcţia de judecător al Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 
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împotrivă, 14 abțineri)  pentru funcția de judecător al Curții Europene a 
Drepturilor Omului. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Laura Iuliana Scântei 

 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
Laura Cătălina Vicol Ciorbă 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Anca Dana Dragu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 PREŞEDINTE, 
Iusein Ibram 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 


