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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 16 ianuarie 2020 –
ora 13.45, 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;
dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dl. procuror Cristian Mihai BAN, membru CSM;
dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;
dna. judecător Mariana GHENA, 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;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM;

Din partea aparatului propriu:



dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene și Relații
Internaționale;
dna. judecător Maria CEAUȘESCU, Direcția Legislație, Documentare și Contencios;

Secretariat:


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

1. Nota DLDC-DAERIP nr.20940/05.11.2019 referitoare la planul de măsuri pentru
implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul Comisiei către Parlamentul
European și Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul
mecanismului de cooperare și de verificare (MCV);
Soluție:
Comisia a apreciat că este necesară refacerea notei comune DLDC-DAERIP, conform
discuțiilor, urmând ca forma modificată a noului document să fie comunicată, spre consultare,
tuturor membrilor CSM în cursul zilei de 16 ianuarie 2020. Varianta finală a documentului,
formulată pe baza observațiilor membrilor CSM, exprimate cel mai târziu până în cursul zilei
de 17 ianuarie 2020, urmează să fie transmisă Ministerului Justiției.
De asemenea, doamna judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM, a
menționat că este necesară o analiză a Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la
fondul raportului MCV, care poate să fie efectuată pornind de la punctele de vedere inițiale
DLDC și DAERIP introduse pe ordinea de zi a Comisiei nr.3 din data de 04 noiembrie 2020.
S-a menționat că, pe baza acelor două puncte de vedere menționate, fiecare membru al
Consiliului va putea formula opinii care să fie analizate ulterior în Comisia nr.3 ”Relații
internaționale și programe” și în Plenul Consiliului.
2. Proiect de raport DAERIP nr.02/323/10.01.2020 privind progresele înregistrate în
cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, în perioada iulie – decembrie 2019,
din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii;
Soluție:
Comisia a decis completarea proiectului de raport cu observațiile formulate în ședința
comisiei, urmând ca documentul să fie comunicat de către DAERIP, prin email, membrilor
Consiliului în data de 16 ianuarie 2020, pentru transmiterea observațiilor de către membrii
CSM, până în data de 17 ianuarie 2020, varianta finală urmând a fi trimisă Ministerului
Justiției.
3. Nota DAERIP nr.02/329/13.01.2020 privind invitația de participare la Congresul
Mondial privind Securitatea Frontierelor, organizat în perioada 31 martie 2020 – 2
aprilie 2020, la Atena, Grecia;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment, urmând ca nota DAERIP
să fie înaintată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide asupra
oportunității participării unor reprezentanți ai Consiliului.
4. Nota DAERIP nr.02/720/13.01.2020 referitoare la participarea doamnei judecător
Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, la sesiunea de formare EJTN privind
statul de drept pentru judecători, 05-06 martie 2020, Sofia, Bulgaria;
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Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment, urmând ca nota DAERIP
să fie înaintată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide asupra
oportunității participării doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM.

5. Nota DAERIP nr.02/25926/13.01.2020 privind organizarea unei vizite de studiu
pentru personal din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Procurorilor
din Republica Moldova;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil organizarea unei vizite de studiu, conform notei DAERIP,
urmând ca detaliile organizatorice să fie stabilite ulterior, prin corespondență între Consiliul
Superior al Magistraturii din România și Consiliul Superior al Procurorilor din Republica
Moldova.

6. Nota DAERIP nr.04/19809/13.01.2020 referitoare la minuta „Atelierului de lucru
privind evaluarea judecătorilor”, derulat sub egida RECJ, Roma, Italia 4-6
decembrie 2019;
Soluție:
Comisia a luat act de minută, fără observații.
7. Nota DAERIP nr.36/14160/2019/15.01.2020 privind desemnarea unor experți pentru
validarea răspunsurilor la întrebările din chestionarul transmis de Rețeaua
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) referitor la ”Indicatorii privind
independența și responsabilitatea sistemului judiciar (2019-2020)”.
Soluție:
Comisia a decis mandatarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în
vederea desemnării unor experți, la solicitarea Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare.
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