Parlamentul României
SENAT

ANUNŢ
pentru alegerea a doi reprezentanţi ai societăţii civile în
Consiliul Superior al Magistraturii
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi potrivit Hotărârii Biroului
permanent al Senatului din data de 16 ianuarie 2017, Senatul României şi Consiliul
Superior al Magistraturii anunţă că perioada de depunere a candidaturilor în vederea
alegerii a doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii se
prelungeşte până la data de 6 februarie a.c., cu luarea în considerare a candidaturilor
înregistrate deja la Senat, în condiţiile art.19 alin.(6) din Legea nr.317/2004, republicată,
cu modificările ulterioare; lista candidaţilor şi documentele prevăzute la art.7 alin.(4) din
lege, vor fi publicate pe paginile de internet ale Senatului şi, respectiv, al Consiliului
Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a
acestora.
Pot candida în funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca
reprezentanţi ai societăţii civile, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în
activitatea juridică, se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, nu au făcut parte
din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes
personal care influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi
imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege, nu au calitatea de membru al unui partid
politic şi nu au îndeplinit funcţii de demnitate publică în ultimii 5 ani.
Candidaturile se depun la Biroul permanent al Senatului, însoţite de documentele
prevăzute la art.19 alin.(3) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
respectiv: hotărârea judecătorească sau, după caz, actul normativ de înfiinţare, actul
constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevăzute de lege care pot depune candidaturi,
precum şi cazierul fiscal al acestora. De asemenea, candidaturile trebuie însoţite şi de
documentele prevăzute la art.7 alin. (4) din Legea nr.317/2004 republicată, cu
modificările ulterioare, şi anume: curriculum vitae, precum şi, după caz, documentele de
susţinere a candidaturii, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au
făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, o
declaraţie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu
sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de
informaţii, o declaraţie de interese actualizată, precum şi cazierul judiciar.

