
Asociația Inițiativa pentru Justiție a luat act cu vădită dezamăgire de 

desemnarea pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene a unui 

angajat al Ministerului Afacerilor Externe, iar nu a unui magistrat de carieră. 

Numirea la instanțele europene trebuie să aibă în vedere o alegere pe criterii 

meritocratice. Este absolut inadmisibil cum România, la 14 ani de la aderarea la 

Uniunea Europeană, după formarea atâtor generații de magistrați în domeniul 

dreptului Uniunii Europene, nu este capabilă să propună un reprezentant magistrat 

cu experiență concretă în acest domeniu pentru Tribunalul Uniunii Europene. 

Alegerea judecătorului român în cadrul instanțelor Uniunii Europene nu 

echivalează cu desemnarea unui ambasador și nu constituie materializarea relațiilor 

externe internaționale ale României, ci trebuie să fie rezultatul unui proces 

meritocratic, pentru a găsi un candidat cu solidă experiență judiciară, iar nu 

administrativă. 

Ministerul Afacerilor Externe nu ar trebui să se regăsească în Comisia de 

selecție a judecătorilor la instanțele europene, deoarece selecția candidaților nu are 

absolut  nicio legătură cu acest minister. Ministerul Justiției trebuie să redacteze 

criterii clare, pe bază de competențe, astfel încât experiența candidaților să fie avută 

în vedere pe baze meritocratice și competiționale, iar nu pe criterii de apartenență la 

aceeași instituție publică cu examinatorii, subordonați ierarhici sau superiori ierarhici, 

evitându-se conflictele de interese. 

Amintim că articolul 255 din Tratatul privind Uniunea Europeană instituie un 

comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile 

de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca 

guvernele statelor membre să facă nominalizările. Comitetul este format din șapte 

personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre 

membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este 

propus de Parlamentul European. 

Respingerea propunerilor de acest comitet nu poate fi un motiv de laudă 

pentru niciun stat membru. 

 


