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APROB,
procuror Tatiana TOADER,
vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii
coordonator al Comisiei nr. 3

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 10 februarie 2020 –
ora 14.45, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, vicepreședintele CSM;

Membrii comisiei:













dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM;
dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dna. judecător Gabriela BALTAG, 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 Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM;
dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM;

Din partea aparatului propriu:


dna. Alina BĂRBULESCU, șef al Serviciului Afaceri Europene, Relații Internaționale și
Programe, DAERIP;

Secretariat:


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

1. Raport nr.1472/21.01.2020 privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii
la cea de-a 84-a reuniune a Plenului GRECO, Strasbourg, 02-06 decembrie 2019;
Soluție:
Comisia a luat act de raport, urmând ca documentul să fie comunicat Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.
Comisia a decis că este necesar ca, în completarea datelor cuprinse în raportul
nr.1472/21.01.2020, să fie menționate în mod detaliat susținerile șefului delegației României,
care a participat la cea de-a 84-a reuniune a Plenului GRECO, ce a avut loc la Strasbourg, în
perioada 02-06 decembrie 2019, raportul completat urmând a fi înaintat Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii.
2. Nota DAERIP nr.02/2255/30.01.2020 privind solicitarea Agenției Naționale
împotriva Traficului de Persoane, în contextul vizitei de lucru a ”Grupului de experți
pentru lupta împotriva traficului de persoane – GRETA”, din cadrul Consiliului
Europei.
Soluție:
Comisia a luat act de nominalizările făcute de Institutul Național al Magistraturii și a
decis, cu majoritate, participarea celor doi judecători la întâlnirea cu experții GRETA, ce va
avea loc la sediul ANITP, în data de 03 martie 2020.
Opinia minoritară a apreciat că nu este oportună desemnarea unuia din cei doi
judecători nominalizați de Institutul Național al Magistraturii, având în vedere lipsa unei
specializări în domeniu.
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