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07/334/25.04.2018

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

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 25 aprilie 2018 –
ora 09.30, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM;

Membrii comisiei:


dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;



dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;



dl. procuror Cristian BAN, membru CSM;



dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;



dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;



dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;



dl. procuror Codruț OLARU, vicepreședintele CSM;



dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;



dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;



dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;



dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:


dna. procuror Laura Felicia CEH, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații
Internaționale;

Secretariat:
 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.11/1016/14.03.2018 privind activitățile ce se vor desfășura în cadrul
Adunării Generale a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Lisabona, 30 mai –
1 iunie 2018;
Soluție:
Comisia a considerat că nu este oportună depunerea unor cereri de înscriere la
activitățile ce se vor desfășura în cadrul Adunării Generale a Rețelei Europene a Consiliilor
Judiciare, organizată în perioada 30 mai – 1 iunie 2018, la Lisabona.
De asemenea, Comisia a apreciat că aspectele privind alegerea în funcția de președinte
al RECJ, respectiv a membrilor Comitetului Executiv al Rețelei urmează să fie discutate în
cadrul unei ședințe viitoare, înainte de Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor
Judiciare.

2. Nota de oportunitate DAERIP nr.14/1016/19.04.2018 privind participarea
reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la Comitetul Executiv al Rețelei
Europene a Consiliilor Judiciare, Bruxelles, 14 mai 2018;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide
cu privire la oportunitatea deplasării.
3. Nota de oportunitate DAERIP nr.16/1016/19.04.2018 privind participarea doamnei
judecător Andrea Annamaria CHIȘ la reuniunea organizată de Rețeaua Europeană a
Consiliilor Judiciare (RECJ) în cooperare cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară
(EJTN), Bruxelles, 15 mai 2018;
Soluție:
Comisia a avizat negativ, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea formulată prin
nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către președintele Consiliului Superior al
Magistraturii, pentru a decide cu privire la oportunitatea deplasării.

4.

Nota de oportunitate DAERIP nr.08/2197/18.04.2018 privind participarea la

reuniunea corespondenților naționali CEPEJ, Strasbourg, 16 mai 2018;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide
cu privire la oportunitatea deplasării.
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5. Nota de oportunitate DAERIP nr.04/18/13.04.2018 privind participarea la reuniunea
persoanelor de contact privind sistemele naționale de justiție organizată de Comisia
Europeană, Bruxelles, 5 iunie 2018;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide
cu privire la oportunitatea deplasării.
6.

Nota DAERIP nr.8450/23.04.2018 de informare privind proiectele cu finanțare externă

nerambursabilă derulate în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP, urmând ca grupul de lucru ”Infrastructură instanțe
și parchete/Infrastructură CSM” să valorifice datele referitoare la proiectele cu finanțare
externă nerambursabilă.

*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/25 aprilie 2018

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 2359

Pagina 3 din 3

