˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţia
României, republicată)

11/1474/01.09.2017

APROB,
procuror Codruț OLARU,
membru al Consiliului Superior al Magistraturii
coordonator al Comisiei nr. 3

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 01 septembrie 2017 –
ora 11.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:

Coordonator:


dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;

Membrii comisiei:


dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;



dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;



dna. judecător dr. Mariana GHENA 1, președintele CSM;



dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;



dna. judecător Nicoleta Margareta ȚINȚ, membru CSM.

Din partea aparatului propriu:


dl. procuror Flavian Alexandru POPA, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații
Internaționale, DAERIP-CSM;

Secretariat:

1

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

în conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
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1. Raport nr.13/17900/29.08.2017 privind progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de
Cooperare și Verificare, în perioada 30 iunie – 31 august 2017, din perspectiva Consiliului
Superior al Magistraturii;
Soluție:
Comisia a avizat raportul întocmit la nivelul DAERIP, precizând totodată că este necesară
introducerea unei mențiuni suplimentare prin care să se arate că, 31 august 2017, a fost înregistrat la
Consiliul Superior al Magistraturii proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr.304/2004 privind organizarea
judiciară şi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, proiect transmis de către
Ministerul Justiției în vederea avizării.
În acest context, calendarul activităților interne aferente procedurii de avizare a acestui
proiect de act normativ va presupune consultarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție, a Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, a celorlalte instanțe judecătorești și a parchetelor de pe
lângă acestea, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Școlii Naționale de Grefieri, a Inspecției
Judiciare precum şi a asociațiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, care sunt invitate să
transmită Consiliului Superior al Magistraturii propunerile şi observaţiile pe marginea acestui
proiect de lege până la data de 13 septembrie 2017.
De asemenea, Comisia nr.3 a dispus consultarea tuturor membrilor CSM, prin intermediul
unei corespondențe electronice, cu privire la disponibilitatea de a participa la întâlnirile ce vor fi
organizate în cadrul misiunii MCV, opțiunile urmând să fie exprimate până la data de 10 septembrie
2017.
2. Nota DAERIP nr.03/18242/28.08.2017 privind participarea a doi judecători la cea de-a 5-a
conferință europeană privind instanțele și comunicarea, organizată la Budapesta, în
perioada 12-13 octombrie 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de organizarea acestui eveniment și a dispus comunicarea invitației către
Institutul Național al Magistraturii, care urmează ca până la data de 11 septembrie 2017 să facă
selecția a doi potențiali participanți.
În ipoteza în care nu se vor înregistra candidaturi, Comisia nr.3 a propus participarea
doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM și a domnului Ștefan Ioan LUCACIUC,
purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii.
3. Punct de vedere DLDC nr.17796/2017 referitor la posibilitatea judecătorilor de a participa
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la dezbateri în Chișinău pe tema problemelor etice identificate în practica sistemului
judiciar.
Soluție:
Comisia a dispus comunicarea punctului de vedere al Direcției Legislație, Documentare și
Contencios către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide cu privire la:
1. oportunitatea participării unui reprezentant al CSM la evenimentul menționat;
2. în ipoteza unui vot favorabil în ceea ce privește oportunitatea, să se aprobe participarea
doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, având în vedere că invitația este
nominală.

*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/01 septembrie 2017
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