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ANUNȚ  

privind selectarea reprezentantului României în Consiliul Director UNIDROIT 

 

1. Context: 

Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) este o organizație 

interguvernamentală independentă cu sediul la Roma. Scopul acesteia este de a studia 

cerințele și metodele de modernizare, armonizare și coordonare a dreptului privat și, în 

special a dreptului comercial, între state și grupuri de state și de a elabora instrumente, 

principii și reguli uniforme de drept pentru atingerea acestor obiective. UNIDROIT are 63 de 

membri, incluzând toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Până în prezent, UNIDROIT a elaborat instrumente internaționale în materia unificării 

dreptului internațional privat, în domeniile vânzării internaționale de bunuri, contractului 

internațional de transport, formei testamentelor, leasingul-ului, factoringul-ului, bunurilor 

furate sau exportate ilegal, echipamentelor mobile.  Activitatea UNIDROIT este recent 

foarte specializată numai la domeniul dreptului internațional privat al transporturilor și 

garanțiilor reale mobiliare (bunuri aeronautice, feroviare, spațiale, miniere și agricole), 

precum și al titlurilor deținute de intermediari. Instrumentele elaborate de UNIDROIT sunt 

relativ reduse, dar foarte importante din perspectiva domeniilor foarte specializate care 

sunt reglementate în materia dreptului internațional privat.  Consiliul Uniunii Europene a 

emis mai multe decizii privind semnarea, după caz încheierea de către UE a mai multor 

instrumente UNIDROIT.  

România a devenit stat membru la UNIDROIT în anul 1927, prin Procesul-verbal al Comisiei 

Consiliului Consultativ de pe lângă MAE din 2 decembrie 1927, după ce institutul a fost 

înființat în anul 1926, ca organ auxiliar al Ligii Națiunilor.  

Institutul este finanțat din contribuțiile statelor membre. Contribuțiile sunt fixate de 

Adunarea Generală iar Ministerul Justiției este autoritatea internă în sarcina căreia este 

prevăzută plata unei contribuții anuale a României la această organizație., în conformitate 

cu Legea nr. 262/20151. 

Consiliul Director este organul UNIDROIT care supervizează toate aspectele strategice 

privind modul în care sunt realizate obiectivele statutare ale Institutului și, în special, modul 

în care Secretariatul implementează programul d activități elaborat de Consiliu. Acesta este 

alcătuit dintr-un membru ex officio, Președintele Institutului și 25 de membri aleși. 

 

                                            
1 Legea nr. 262/2015 pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public 

la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la 

care România este parte. 
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2. Cerințe: 

Poate fi numită în Consiliul Director UNIDROIT persoana care îndeplinește următoarele 

condiții: 

- este cetățean român, cu domiciliul în România; 

- este judecător, practician în domeniul dreptului, cadru universitar sau funcționar 

public cu o vastă experiență în domeniul dreptului internațional privat; 

- cunoaște, la nivel avansat, cel puțin una din limbile de lucru UNIDROIT, respectiv 

engleză sau franceză. Cunoașterea suplimentară, la nivel avansat, a uneia dintre 

celelalte limbi oficiale UNIDROIT, respectiv italiană, germană sau spaniolă, constituie 

un avantaj. 

 

3. Condiții de selecție: 

Persoanele interesate sunt rugate să depună la sediul Ministerului Justiției, Direcția Resurse 

Umane, București, str. Apolodor nr. 17, sector 5 (tel. 0372041176) sau să transmită, prin 

poștă electronică, la adresa dru@just.ro,  o scrisoare de intenție și curriculum vitae 

european, în limbile română și, respectiv engleză sau franceză, precum și copii ale oricăror 

documente pe care le apreciază relevante pentru a atesta experiența profesională și 

îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 2, de mai sus. 

Candidaturile pot fi transmise până la data de 16 iulie 2018, inclusiv, cu mențiunea că 

dosarele care vor fi înregistrate după această dată nu vor fi luate în considerare. 

Comisia de selecție, desemnată de ministrul justiției va selecta dosarele de candidatură 

potrivit criteriilor menționate. 

Comunicarea rezultatului selecției va avea loc în data de 25 iulie 2018. 

4. Informații suplimentare: 

Informații suplimentare privind UNIDROIT ( Statutul, Programul de activități, documentele 

elaborate, etc)  pot fi obținute pe site-ul. https://www.unidroit.org. 
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