07/624/19.04.2021

APROB,
procuror Nicolae Andrei SOLOMON,
membru al Consiliului Superior al Magistraturii
coordonator al Comisiei nr. 3

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME
- Minuta întâlnirii din data de 19 aprilie 2021 –
ora 12.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:
 dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, 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;
dl. procuror Florin DEAC, vicepreședintele CSM;
dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;
dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:
 dna. Mihaela Angelica IACUBA, director al Direcției Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Programe;
 dna. Alina FRAGKAKIS, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale;
Secretariat:
 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.02/4344/03.03.2021 privind aspectele cuprinse în raportul Comitetului
executiv al RECJ din 22 februarie 2021;
Soluție:
Comisia a luat act, fără observații, de nota DAERIP.
2. Nota DAERIP nr.02/5153/17.03.2021 privind solicitarea de candidaturi pentru
Comitetul executiv al RECJ;
Soluție:
Comisia a convenit ca să se organizeze o nouă ședință, înaintea datei limită, în măsura
în care vreun membru al CSM își va exprima dorința de a candida pentru poziția de membru
al Comitetului executiv al RECJ.
În ceea ce privește seminarul organizat de RECJ în data de 20 aprilie 2021, a fost
agreată participarea la acest eveniment a domnului Teodor Victor ALISTAR, membru CSM și
a doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM.

3. Nota

DAERIP

nr.04/5153/05.04.2021

(în

completarea

notei

DAERIP

nr.02/5153/17.03.2021) privind agenda Adunării generale a RECJ din anul 2021;
Soluție:
Comisia a luat act, fără observații, de nota DAERIP.
4. Nota DAERIP nr.03/5968 din data de 30.03.2021 privind Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor - Strategia UE privind drepturile copilului - COM(2021) 142 final;
Soluție:
Comisia a luat act, fără observații, de nota DAERIP.
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5. Nota DAERIP nr.02/6376 din data de 01.04.2021 privind raportul Departamentului de
Stat al Statelor Unite ale Americii referitor la situația drepturilor omului în România în
anul 2020.
Soluție:
Comisia a analizat nota DAERIP cu privire la aspectele cuprinse în raportul menționat,
din perspectiva competențelor instituționale ale CSM, fiind formulate o serie de observații ce
vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe.
Astfel, în ceea ce privește informațiile cuprinse în secțiunea nr.1 - Respectarea
integrității persoanei, punctul e, opinia majoritară a fost în sensul formulării unei solicitări de
a elimina o parte din datele cuprinse în raport, deoarece unele mențiuni sunt generice și nu
se indică sursele de informare și sunt făcute referiri la o hotărâre a Secției pentru judecători
a CSM în materie disciplinară, care nu este definitivă și care în prezent se află pe rolul unei
instanțe judecătorești.
A existat și opinia minoritară în sensul de a nu se formula observații cu privire la aceste
aspecte.
În ceea ce privește informațiile cuprinse în secțiunea nr.2 - Respectarea libertăților
civile, punctul a, în opinie majoritară, s-a apreciat că este necesară îndreptarea erorii privind
calitatea de procuror militar a persoanei menționate în raport.
De asemenea, în adresa de răspuns ce va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe
se vor consemna și celelalte date evidențiate în nota DAERIP, precum și informațiile privind
formarea profesională comunicate de Institutul Național al Magistraturii.

6. Nota DAERIP nr.03/5355/07.04.2021 privind invitația de participare la Congresul
Mondial privind Securitatea Frontierelor, organizat în perioada 08-10 iunie 2021, la
Atena, Grecia;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment a domnului procuror Florin
DEAC, vicepreședintele CSM și a domnului procuror Codruț OLARU, membru CSM, nota
DAERIP urmând să fie comunicată președintelui CSM, spre aprobare.
De asemenea, s-a agreat că este necesară participarea la acest eveniment și a unui
reprezentant al DAERIP, care va fi desemnat ulterior, conform procedurii prevăzute de
Regulamentul aprobat prin HCSM nr.1296/2017.
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7. Nota DAERIP nr.02/16.04.2021 privind propunerea de parteneriat transmisă Consiliului
Superior al Magistraturii de către Institutul Belgian de Formare Judiciară și
IPS_Innovative Prison Systems, în cadrul proiectului J-CAP Cooperare judiciară pentru
consolidarea recunoașterii reciproce în ceea ce privește hotărârile judecătorești
pronunțate în materia probațiunii (J-CAP project).
Soluție:
Comisia a apreciat că nu este oportună implicarea Consiliului Superior al Magistraturii
în acest proiect, propunerea de parteneriat urmând să fie înaintată, spre analiză, Institutului
Național al Magistraturii.

* * *
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