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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 28 iulie 2020 –
ora 12.00, 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;
dl. procuror Florin DEAC, 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;
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;

Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.2162/7610/2017.15.07.2020 de informare privind unele aspecte
legate de implementarea proiectului TAEJ – ”Transparență, accesibilitate și educație
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod
SIPOCA 454/SMIS 118765”, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii;
Soluție:
În urma discutării subiectului amânat din data de 16 iulie 2020 (aspecte invocate în
cuprinsul cererii de demisie a managerului de proiect), Comisia a luat act că aspectele invocate
au făcut/fac obiectul altor lucrări înregistrate la nivelul CSM.
2. Nota DAERIP nr.03/10604/2020 privind opinia Comitetului Executiv al Rețelei
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) referitoare la excluderea Krajowa Rada
Sadownictwa (KRS Polonia) din RECJ;
Soluție:
Comisia a apreciat că este necesară completarea notei DAERIP cu aspectele cuprinse
în hotărârea din 23 ianuarie 2020 a Camerelor Reunite ale Curții Supreme din Polonia, cu
decizia subsecventă exprimată cu privire la această hotărâre de către Tribunalul
Constituțional din Polonia, respectiv cu informații privind modalitatea de alegere a membrilor
ce alcătuiesc consiliile judiciare din cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ)
și date privind eventuala schimbare a procedurii de alegere a membrilor de la momentul în
care un consiliu judiciar a aderat la RECJ și până în prezent.
3. Nota DAERIP nr.02/14644/23.07.2020 privind posibilitatea detașării unor magistrați
în cadrul Curții Penale Speciale pentru Republica Centrafricană;
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună diseminarea informațiilor privind procedura aflată
în derulare de către ONU către Înalta Curte de Casație și Justiție și curțile de apel, respectiv
către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și parchetele de pe lângă curțile
de apel.

4. Nota DAERIP nr.06/12784/23.07.2020 privind analiza observațiilor comunicate de
Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, curți de apel, tribunale și
Institutul Național al Magistraturii în materia combaterii traficului de persoane;
Soluție:
Comisia a apreciat că este necesară comunicarea unui răspuns în sensul celor
menționate în nota DAERIP, cu sistematizarea informațiilor relevante.
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5. Nota DAERIP nr.05/8478/2019/23.07.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Superior al Magistraturii în procedura de implementare a proiectului
”Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)”,
coordonat de Ministerul Justiției;
Soluție:
Comisia a stabilit că desemnarea, pentru nivelul tehnic, a reprezentanților din cadrul
Direcției Resurse Umane și Organizare, al Direcției Legislație, Documentare și Contencios și
al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe va fi făcută de președintele
Consiliului Superior al Magistraturii, urmând ca reprezentarea în proiect la nivel decizional
să fie făcută de către domnul judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM.
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*
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