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

5/1474/16.03.2017

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 16 martie 2017 –
ora 13.00, 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;
dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
dna. judecător Mariana GHENA, președintele CSM;
dna. judecător Simona MARCU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM.

Invitați:



dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:





dna. judecător Mirela STANCU, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și
Programe;
dl. procuror Flavian Alexandru POPA, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații
Internaționale;
dna. judecător Andreea Simona UZLĂU, director adjunct al Direcției Legislație, Documentare și
Contencios;
dl. procuror Paul BĂLĂNOIU, șef al Serviciului Contencios – DLDC.

Secretariat:


dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.05/1052/7.03.2017 de completare privind propunerile pentru planul de
activitate al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare în perioada 2017-2020;
Soluție:
Comisia a luat act de propunerile formulate prin nota DAERIP și prin nota DLDC și a dispus
comunicarea acestora către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea aprobării.
De asemenea, s-a propus modificarea HCSM nr.2/2017, pentru includerea tuturor membrilor
aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii în componența Comisiei nr.3 ”Relații internaționale și
programe”.
În același timp, s-a reținut necesitatea sesizării Comisiei nr.1 ”Legislație și cooperare
interinstituțională” (de către Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe), în
vederea modificării regulamentului adoptat prin HCSM nr.335/2014, urmând a fi avute în vedere
propunerile formulate în cadrul Comisiei 3 din data de 7 iulie 2016, precum și faptul că desemnarea
persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de Consiliul Superior al Magistraturii,
Inspecția Judiciară, Institutul National al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri să poată fi
făcută în cadrul Comisiei nr.3.

2. Punct de vedere completator DLDC nr.19/24805/2015/14.03.2017 referitor la deschiderea
cererii de proiecte în cadrul obiectivului specific 2.3. aferent Programului Operațional
Capacitatea Administrativă PO CA 2014-2019, împreună cu notele DAERIP
nr.04/4105.02.03.2017 și 02/4105/17.02.2017;
Soluție:
Comisia a luat act de faptul că punctul de vedere al DLDC și notele DAERIP au rămas fără
obiect, ținând cont de faptul că Ministerul Justiției a comunicat că intenționează ca acțiunile propuse
anterior spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 20142019 vor fi realocate spre finanțare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

3. Punct de vedere completator DLDC nr.12/24805/2015/18.01.2017 referitor la aprobarea
proiectului comun CSM/INM/SNG/IJ subsumat obiectivului specific 1.3. aferent
Programului Operațional Capacitate Administrativă PO CA 2014 - 2019;
Soluție:
Comisia a decis ca DAERIP să solicite date actualizate din partea Serviciului Formare
Profesională și Statistică Judiciară din cadrul CSM, acestea urmând să fie comunicate până la
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sfârșitul lunii martie 2017.
Informațiile ce vor fi comunicate de Serviciul Formare Profesională și Statistică se referă la
indicatorii stabiliți prin Hotărârea nr. 625 din 8 septembrie 2015 a Secției pentru judecători:
(îmbunătățirea ratei de soluționare, reducerea numărului de cauze în curs de soluționare – stadiul
procesual fond și reducerea termenului de soluționare a cauzelor) și trebuie corelate cu metodologia
de colectare a datelor transmise către CEPEJ și Tabloul de bord pentru justiție.
Ulterior, se va avea în vedere discutarea de către Secția pentru judecători a CSM a datelor
comunicate de Serviciul Formare Profesională și Statistică, pentru a decide cu privire la actualitatea
indicatorilor POCA stabiliți în anul 2015.

4. Nota DAERIP nr.17/24805/13.03.2017 privind deschiderea cererii de proiecte în cadrul
obiectivului specific OS 2.3. ”Asigurarea unei transparențe și integrității sporite la nivelul
sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la
nivelul acestuia” aferent Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
(PO CA 2014 – 2020);
Soluție:
Comisia a decis comunicarea, de către DAERIP, a acordului de principiu către Ministerul
Justiției, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul CP3/2017 pentru proiectele propuse
prin adresa nr.5/1370703.03.2017.

5. Nota DAERIP nr.20/11358/2016/10.03.2017 privind aprobarea proiectului comun
CSM/INM/SNG ce va fi finanțat și implementat în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către Plenul
Consiliului, în vederea aprobării.

6. Nota DAERIP nr.02/3527/03.03/2017 privind răspunderea materială a judecătorilor – studiu
de drept comparat;
Soluție:
Comisia a luat act de informațiile prezentate în studiul de drept comparat întocmit la nivelul
Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe și a decis transmiterea documentului
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către Direcția Legislație, Documentare și Contencios.

7. Nota DAERIP nr.02/4865/07.03.2017 privind reprezentarea Consiliului Superior al
Magistraturii la cea de-a 12-a ediție a Conferinței Rețelei Balcanice și Euro-Mediteraneene a
Consiliilor Judiciare (BEMNCJ), 10-11 iulie 2017, Burgas, Bulgaria;
Soluție:
Comisia a apreciat că nu este oportună participarea unei delegații a Consiliului Superior al
Magistraturii la acest eveniment.

8. Nota DAERIP nr.5546/06.03.2017 privind avizul motivat emis de Comisia Europeană în
legătură cu nerespectarea de către autoritățile române a obligațiilor care îi revin în temeiul
articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.1380/2013 privind politica comună în
domeniul pescuitului;
Soluție:
Comisia a propus conexarea notei DAERIP cu punctul de vedere al DLDC nr.4886/2017
(discutat în ședința din 10 martie 2017 a Comisiei nr.1 ”Legislație și cooperare interinstituțională”),
urmând ca documentele să fie comunicate către Institutul Național al Magistraturii.
În acest context, Institutul Național al Magistraturii va fi informat cu privire la necesitatea
organizării unei sesiuni de formare profesională la nivelul Curții de Apel Constanța, urmând ca la
această sesiune să fie invitat și câte un judecător din cadrul celorlalte curți de apel, pentru
diseminarea ulterioară a informațiilor.
De asemenea, măsurile adoptate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutul
Național al Magistraturii și Curtea de Apel Constanța vor fi comunicate și Agentului Guvernamental
pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

9. Nota de oportunitate DAERIP nr.07/1052/10.03.2017 privind completarea delegației
Consiliului Superior al Magistraturii ce va participa la Adunarea Generală a Rețelei
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Paris, 7-9 iunie 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către Plenul
Consiliului, în vederea aprobării participării la Adunarea Generală a RECJ.
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10. Raport privind participarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii la
reuniunea Comitetului Executiv și a Grupului de lucru RECJ, 13-14 februarie 2017,
Bruxelles;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului,
în vederea aprobării acestui document.

11. Notă DAERIP nr.19/24805/2015/15.03.2017 cu privire la solicitarea Ministerului Justiției de
comunicare a măsurilor cuprinse în cadrul Planului de acțiune aferent Strategiei de
dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a decis comunicarea documentului către toți membrii
Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/16 martie 2017

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

