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APROB,
procuror Tatiana TOADER,
vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii
coordonator al Comisiei nr. 3

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 15 octombrie 2020 –
ora 10.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, vicepreședintele CSM;

Membrii comisiei:














dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM;
dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dl. procuror Cristian Mihai BAN, membru CSM;
dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;
dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM;
dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM;

Din partea aparatului propriu:





dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Programe;
dna. Alina BĂRBULESCU, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale;
dl. Marius Gabriel DUMITRU, șef al Biroului Informatică;
dl. Viorel STĂNESCU, Biroul Informatică;

Secretariat:


dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.

1. Nota BI nr.1/17736/15.09.2020 / DAERIP nr.36/13934/2019/23.09.2020 privind
dezvoltarea aplicației IT din cadrul proiectului ”Consolidarea capacității
organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” – cu anexele:
punct de vedere BAPP nr.49/13934/2019/09.10.2020 cu privire la implicațiile legale
presupuse de cele două variante propuse în nota comună a BI și DAERIP conform
solicitării Comisiei nr.3, respectiv nota DLDC nr.19230/2020 privind pct. 2 din minuta
întocmită în urma ședinţei Comisiei nr. 3 din data de 06.10.2020;
Soluție:
Comisia a dispus refacerea notei comunicate de la nivelul Direcției Legislație,
Documentare și Contencios, urmând ca noul punct de vedere să fie întocmit conform
Regulamentului privind circuitul documentelor la nivelul CSM și să fie asumat de la nivelul
conducerii DLDC.
În acest sens, s-a apreciat că este necesar ca punctul de vedere ce va fi întocmit la
nivelul DLDC să privească o analiză din punct de vedere juridic al compatibilității cu cererea
de finanțare a celor două variante propuse prin nota comună a Biroului de Informatică și a
Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, urmând ca ulterior redactării
acestei opinii, toate documentele privind acest punct să fie comunicate echipei de management
al proiectului ”Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului
Superior al Magistraturii”, în vederea adoptării unei decizii.

2. Raportul Intermediar 2 - nr.2277/7610/2017/01.10.2020 - aferent etapei de elaborare
a primei versiuni a strategiei de comunicare unitare la nivel de sistem (redactată in
cadrul proiectului TAEJ SIPOCA 454 de către S.C. BDR Associates Communication
Group S.R.L);
Soluție:
Comisia a luat act de Raportul Intermediar 2, urmând ca eventualele observații să fie
formulate cu privire la strategia finală de comunicare, care reprezintă livrabilul aferent
Raportului intermediar 3 și care va integra observațiile formulate în cadrul celor 3 ateliere de
lucru, precum și cele primite din partea instituțiilor partenere din proiect.

3. Nota DAERIP nr. 13/8076 din 02.10.2020 referitoare la Raportul Comisiei Europene
privind Statul de Drept, publicat la 30 septembrie 2020;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP referitoare la Raportul Comisiei Europene privind
statul de drept.
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4. Nota DAERIP nr. 15/8076 din 08.10.2020 privind sesiunea online dedicată Raportului
CE privind Statul de Drept, pentru membrii Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare
(RECJ), 26 octombrie 2020;
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună participarea la acest eveniment a șefului
Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale.

5. Nota DAERIP nr.6/14990 din 09.10.2020 privind viitoarele seminarele de zi/”lunch
seminars” organizate de Rețeaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ);
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună participarea la acest eveniment a unui
reprezentant din cadrul Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, ce va
fi desemnat de președintele CSM.

6. Nota DAERIP nr.5/17835 din 09.10.2020 privind Chestionarul Comisiei Europene
referitor la colectarea de informații ce vizează utilizarea ordinului european de
anchetă;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea chestionarului completat
către Ministerul Justiției, cu precizarea că datele transmise de CSM privesc activitatea
instanțelor.

7. Nota DAERIP nr.03/18991/08.10.2020 privind desemnarea reprezentantului
României în cadrul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni.
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea acesteia către Secția
pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

*

*
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