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

10/1474/22.08.2017

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 22 august 2017 –
ora 11.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;

Membrii comisiei:












dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dl. procuror Cristian Mihai BAN, vicepreședintele CSM;
dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, 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;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;
dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM.

Din partea aparatului propriu:


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

Secretariat:


dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Raport nr.54/1052/20.06.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior al
Magistraturii la reuniunea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare
– RECJ (8 mai 2017), participarea delegației CSM la cea de-a XII-a Adunare Generală a
RECJ, Paris 7-9 iunie 2017 și propuneri pentru activitățile viitoare;
Soluție:
Comisia a avizat, fără observații, raportul întocmit la nivelul DAERIP și a dispus
comunicarea acestuia către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, conform
propunerilor incluse în acest document.
De asemenea, s-au formulat următoarele opțiuni pentru activitățile viitoare ale proiectelor
RECJ ce vor fi implementate în perioada 2016-2017:
• proiectul ”Independență, responsabilitate și calitate în sistemul judiciar – continuare”:
participarea doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ și a domnului procuror Nicolae
Andrei SOLOMON, membri CSM;
• proiectul ”Încredere publică și imaginea justiției”: participarea domnului procuror Codruț
OLARU, membru CSM și aprobarea coordonării proiectului de către CSM România, prin
doamna judecător Andrea Annamaria CHIȘ, împreună cu consiliile judiciare din Slovenia și
Croația;
• proiectul ”Stabilirea unui forum RECJ privind justiția digitală”: participarea domnului
judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM.

2. Raport nr.11/10899/07.07.2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al
Magistraturii la reuniunea grupului de lucru e-Law (e-Justice), în formatul mecanismului de
cooperare cu sistemul judiciar și practicienii în domeniul dreptului, Bruxelles, 30 iunie 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către ordonatorul principal de
credite al Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.
3. Nota de oportunitate nr.2/15593/26.07.2017 privind participarea unei delegații a Consiliului
Superior al Magistraturii la Reuniunea anuală de implementare – Dimensiunea Umană
(HDIM) a OSCE, organizată în perioada 11-22 septembrie 2017, Varșovia;
Soluție:
Comisia a apreciat că nu este oportună participarea la acest eveniment, urmând ca DAERIP
să întocmească o adresă de răspuns în acest sens, semnată de coordonatorul Comisiei nr.3 CSM.
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4. Raport nr.16991/02.08.2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al
Magistraturii la reuniunea punctelor de contact privind Tabloul de bord al UE privind
justiția, Bruxelles, 3 iulie 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către ordonatorul principal de
credite al Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

5. Punct de vedere DAERIP nr.17566/11.08.2017 referitor la implementarea Protocolului de
colaborare privind educația juridică în școli prin raportare la Protocolul de colaborare
dintre CSM România, CSM Republica Moldova și CSP Republica Moldova.
Soluție:
Comisia a dispus amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la desemnarea
reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii care ar fi responsabil pentru implementarea
acestui proiect.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/22 august 2017

Adresa: Calea Plevnei, Nr. 141B, Sector 6, Bucureşti
Tel: 021/ 319.81.89; Fax: 021/ 311.69.44
Web: www.csm1909.ro

