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

9/1474/06.06.2017

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 06 iunie 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;
dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;
dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM.

Invitați:


dna. procuror Florentina GAVADIA, PÎCCJ;

Din partea aparatului propriu:


dna. judecător Mirela STANCU, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și
Programe;

Secretariat:


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

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

˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
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1. Raport nr.09/9785/2016 privind participarea domnului procuror Flavian Popa, șef serviciu
DAERIP, la reuniunea corespondenților naționali CEPEJ, Strasbourg, 04 mai 2017;
Soluție:
Comisia a avizat, fără observații, raportul întocmit la nivelul DAERIP și a dispus
comunicarea acestuia către ordonatorul de credite al CSM, spre aprobare și către Ministerul
Justiției, spre informare (pentru a fi adus la cunoștința membrului național CEPEJ).
2. Raport nr.48/21527/22.05.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior al
Magistraturii la cea de-a IV-a sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova –
România pentru Integrare Europeană, Chișinău, 19 mai 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, spre aprobare.
3. Nota DAERIP nr.04/2197/09.05.2017 privind implementarea recomandărilor GRECO,
formulate în cadrul celei de-a patra runde de negocieri cu tema ”Prevenirea corupției cu
privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori”;
Soluție:
Comisia a avizat, fără observații, documentul întocmit la nivelul DAERIP și a dispus
comunicarea acestuia către Ministerul Justiției.
De asemenea, s-a decis ca Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe să
întocmească o corespondență către ministrul Justiției cu privire la acordul de principiu pentru
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul delegației române
ce participă la reuniunile GRECO.
Adresa de revenire, întocmită în completarea corespondențelor purtate anterior, va fi
semnată de coordonatorul Comisiei nr.3 CSM.

4. Nota DAERIP nr.02/10899/16.05.2017 privind reuniunea grupului de lucru e-Law (e-Justice)
din 30 iunie 2017, în formatul mecanismului de cooperare cu sistemul judiciar și practicienii
în domeniul dreptului;
Soluție:
Comisia a dispus comunicarea notei către ordonatorul de credite al CSM, în vederea
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aprobării participării.
5. Nota DAERIP nr.02/10568/10.05.2017 privind participarea directorului Institutului Național
al Magistraturii la două întâlniri organizate de către Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN), St. Julians – Malta, 21-23 iunie 2016;
Soluție:
Comisia a dispus comunicarea notei către ordonatorul de credite al CSM, în vederea
aprobării participării.

6. Nota DAERIP nr.17/20112/30.05.2017 referitoare la participarea reprezentantului
Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea persoanelor de contact privind sistemele
naționale de justiție, organizată de Comisia Europeană, Bruxelles, 03 iulie 2017;
Soluție:
Comisia a dispus comunicarea notei către ordonatorul de credite al CSM, în vederea
aprobării participării.

7. Nota DAERIP nr.03/8323/31.05.2017 privind participarea în cadrul celei de-a Opta Runde
de Evaluare – Criminalitatea îndreptată împotriva mediului.
Soluție:
Comisia a apreciat că participarea în cadrul acestui grup de lucru excede competențelor
Consiliului Superior al Magistraturii, dar a dispus comunicarea unei adrese de informare (întocmită
la nivelul DAERIP) către Ministerul Public și curțile de apel.
De asemenea, s-a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Afacerilor
Interne, urmând ca orice corespondență ulterioară să fie purtată direct între MAI și potențialele
unități de parchet sau instanțe interesate de participarea la acest eveniment.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/06 iunie 2017
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