ANEXĂ
PROCEDURĂ
pentru desemnarea candidatului României
pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Art.1
(1) Desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător al Tribunalului se face
de către Guvern, la propunerea Comisiei de selecție.

(2) Comisia de selecție este formată din:
a) ministrul justiției;
b) ministrul afacerilor externe;
c) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia la invitaţia
ministrului justiţiei;
d) doi foști judecători la instanțele europene.

Art. 2
(1) Comisia prevăzută la art. 1 este convocată de ministrul justiţiei, care prezidează lucrările
acesteia.
(2) Pentru procedurile de audiere, deliberare și selecție a candidaților, Comisia este valabil
întrunită prin prezența tuturor membrilor. Pentru toate celelalte chestiuni, Comisia este
valabil întrunită în prezența a cel puțin 3 membri.
(3) Comisia decide cu votul majorității membrilor prezenți.
(4) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul în mod individual şi independent şi îşi exprimă
propria opinie.
(5) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Justiţiei, prin Direcția Resurse Umane.

Art. 3
(1) Comisia adoptă conținutul anunțului privitor la selecţia candidaţilor în numele României
pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene.
(2) Secretariatul Comisiei de selecţie transmite anunțul pentru publicare pe site-urile
Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) În anunţ sunt indicate cerinţele prevăzute pentru ocuparea funcţiei de judecător al
Tribunalului potrivit Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, documentaţia ce
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trebuie prezentată în dosarul de candidatură, perioada şi locul desfăşurării selecţiei
candidaţilor şi termenul până la care pot fi depuse candidaturile.

Art. 4
Candidaţii vor fi desemnaţi dintre personalităţile care oferă depline garanții de
independență și care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții
jurisdicționale.

Art. 5
(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea
candidaturilor, Comisia de selecție verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate în anunţul
prevăzut la articolul 3, alin. (1) şi publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, al Ministerului
Afacerilor Externe și al Consiliului Superior al Magistraturii rezultatele verificării şi
informaţiile privind data, ora şi locul organizării sesiunii de intervievare a candidaţilor.
(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea verificării prealabile, Comisia
de selecție organizează audierea candidaţilor selectati.
(3) Criteriile în funcţie de care se va realiza evaluarea candidaţilor sunt:







calificarea juridică a candidatului;
experienţa profesională;
capacitatea de a exercita funcţii judiciare;
competenţele lingvistice;
capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme
juridice;
lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și
integritatea candidatului.

(4) În temeiul art. 2, alin. (3), fiecare membru al Comisiei acordă candidaţilor punctaje de
la 1 (minimum) la 5 (maximum) pentru fiecare din cele 6 criterii menţionate la alin. (3).

Art. 6
(1) La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul care a obţinut cel mai mare
punctaj, precum şi două propuneri de rezervă, în ordinea punctajului obţinut de aceştia,
încheindu-se un proces-verbal motivat.
(2) Propunerile Comisiei de selecţie sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.
(3) Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei, al
Ministerului Afacerilor Externe și al Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 7
(1) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu propunerea înaintată de Comisia de
selecție, va alege motivat din lista de rezervă.
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(2) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate,
luându-le în considerare inclusiv pe cele înaintate de comisie potrivit dispoziţiilor alin. (1),
se reia procedura de selecţie, prevederile art. 1 - 6 aplicându-se corespunzător.
Art. 8
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea de către Guvern a candidatului în
numele României pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene, Guvernul
înaintează propunerea sa Consiliului UE.
Art. 9
În conformitate cu articolul 19 (1) din Legea nr. 373/2013 privind cooperarea între Parlament
şi Guvern în domeniul afacerilor europene, Guvernul informează Parlamentul cu privire la
propunerile adoptate.
Art.10
(1) În cazul în care avizul Comitetului prevăzut de articolul 255 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene cu privire la candidatul propus de România este negativ,
Guvernul poate proceda la transmiterea către Secretariatul General al Consiliului, prin
intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, a persoanelor de pe lista
candidaților cu titlu de rezervă, în ordinea acestora, ca propunere a României pentru funcţia
de judecător al Tribunalului.
(2) În cazul în care, pentru toate propunerile formulate, avizul Comitetului prevăzut de
articolul 255 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este negativ, se reia
procedura de selecţie, prevederile art. 1- 9 rămânând aplicabile corespunzător.
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