ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

Calea Plevnei, nr. 141B, sector 6, cod poștal 060011
Tel: 021-311.69.15
Fax: 021-311.69.01
Website: www.csm1909.ro
07/1144/15.04.2019

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 15 aprilie 2019 –
ora 10.30, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, membru 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;
 dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
 dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;
 dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
 dl. judecător Bogdan Mihai MATEESCU, membru CSM;
 dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
 dna. judecător Lia SAVONEA, președintele CSM;
 dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, vicepreședintele CSM;
 dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;
Din partea aparatului propriu:


dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene și Relații
Internaționale;

Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.02/5999/21.03.2019 privind solicitarea de candidaturi pentru
Comitetul Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ);
Soluție:
Comisia a luat act de intenția de a candida a doamnei judecător Andrea Annamaria
CHIȘ, de propunerea doamnei judecător Evelina OPRINA de a candida din partea CSM
reprezentantul societății civile, dl. Victor ALISTAR.
Au mai fost exprimate și opinii ca doamna judecător Simona MARCU să candideze din
partea CSM pentru poziția de membru în Comitetul Executiv.
Comisia a decis comunicarea notei DAERIP către Plen, pentru a decide cu privire la
desemnarea unui candidat din partea CSM România pentru poziția de membru în cadrul
Comitetului Executiv al RECJ.
2. Nota DAERIP nr.02/6788/02.04.2019 privind invitația primită din partea Consiliului
Național pentru Sistemul Judiciar din Polonia;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea președintelui Consiliului Superior al
Magistraturii din România la vizita de lucru în cadrul sistemului judiciar din Polonia,
împreună cu o delegație formată din încă 2 membri ai CSM România, urmând ca opțiunile în
acest sens ale membrilor să fie comunicate către președintele CSM.

3. Nota DAERIP nr.02/6778/02.04.2019 privind organizarea unei vizite de studiu pentru
reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova;
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună organizarea unei vizite de studiu pentru o delegație
a Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova, evenimentul urmând să aibă
loc în prima jumătate a lunii iunie 2019.
4. Nota DAERIP nr.02/7116/05.04.2019 privind organizarea Adunării Generale a
Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), în perioada 05-07 iunie 2019, la
Bratislava, Slovacia;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la Adunarea Generală a RECJ, urmând ca
opțiunile de participare ale membrilor să fie transmise președintelui CSM. În acest sens,
Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe va reveni cu o înștiințare către
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membrii CSM, cu o săptămână înaintea termenului limită pentru înscrierea reprezentanților
naționali.
5. Nota DAERIP nr.02/7547/11.04.2019 privind oportunitatea reprezentării Consiliului
Superior al Magistraturii la a 30-a Sesiune Anuală a Forumului Crans Montana, Geneva,
Elveția, 26-29 iunie 2019;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment a domnului procuror Codruț
OLARU, nota urmând a fi înaintată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, pentru
a aprecia cu privire la oportunitatea deplasării.
6. Raportul DAERIP nr.13/25724/2018/13.02.2019 privind ce de-a treia reuniune a
proiectului Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare ”Încredere publică și imaginea
justiției” (coordonatori: consiliile judiciare din România, Belgia și Croația), 04-05
februarie 2019, Bruxelles.
Soluție:
Comisia a luat act, fără observații, de raportul DAERIP, la care a fost anexată minuta
reuniunii, raportul urmând să fie înaintat Plenului CSM, spre informare.
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