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

17/1474/28.11.2017

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 28 noiembrie 2017 –
ora 10.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;

Membrii comisiei:













dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM;
dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;
dna. judecător Mariana GHENA, președintele CSM;
dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, 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. magistrat-asistent Simona CRISTEA, șef al Compartimentului de Relații Internaționale,
Înalta Curte de Casație și Justiție;
Din partea aparatului propriu:


dna. Alina BĂRBULESCU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor, Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale, DAERIP-CSM;

Secretariat:


dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.24221/15.11.2017 privind analiza raportului Comisiei Europene către
Parlamentul European și Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP, fără observații și a dispus comunicarea documentului
către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare (cu excepția punctului 2 al
propunerilor DAERIP, această acțiune fiind deja realizată).
2. Nota DAERIP nr.01/23959/16.11.2017 privind organizarea de către Consiliul Superior al
Magistraturii a două activități în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, cu următoarele propuneri:
• prima activitate, din luna ianuarie 2018, să fie organizată la București, cu implicarea
doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, a domnului procuror Nicolae Andrei
SOLOMON – membri CSM și a domnului procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERIDAERIP-CSM;
• a doua activitate, din luna aprilie 2018, să fie organizată la București, cu implicarea doamnei
judecător Andrea Annamaria CHIȘ, a doamnei procuror Tatiana TOADER – membri CSM și
a doamnei Alina BĂRBULESCU, din partea DAERIP-CSM.
Domnul Teodor Victor ALISTAR a precizat că pentru avansarea și decontarea sumelor
necesare pentru organizarea celor două activități trebuie consultată și Direcția Economică și
Administrativ a CSM și a propus ca proiectele documentelor ce se vor întocmi în cadrul grupurilor de
lucru ale RECJ să fie analizate și în cadrul Comisiei nr.3.
3. Nota DAERIP nr.02/23736/20.11.2017 cu privire la observațiile finale cuprinse în raportul
definitiv privind România, întocmit de Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile
Omului în cea de-a 121-a sesiune de evaluare;
Soluție:
Comisia a dezbătut dacă, în conformitate cu solicitările PÎCCJ și DNA, să propună Plenului
CSM doar analiza cererilor comunicate de aceste instituții care se referă la anumite părți din raport,
precum paragrafele 7,8, 39 și 40.
Domnul Teodor Victor ALISTAR a propus să fie discutate în Plenul CSM și paragrafele 6 și

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˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţia
României, republicată)

10 din raport.
S-a stabilit ca nota DAERIP, împreună cu cererile PÎCCJ și DNA să fie înaintate Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a analiza și a vota în consecință cu privire la
concluziile raportului.

4. Nota DAERIP nr.07/22180/27.10.2017 privind propunerea reprezentantului României la
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europene (CCJE), privind organizarea unei reuniuni
plenare a CCJE la București, în luna noiembrie 2018.
Soluție:
Comisia a luat act de poziția exprimată de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin mandatarul
acesteia, doamna magistrat-asistent Simona CRISTEA, șef al Compartimentului de Relații
Internaționale, prin care s-a arătat că ÎCCJ nu poate să se implice financiar în organizarea acestui
eveniment, fiind în măsură totuși să se implice din punct de vedere științific, dacă există o solicitare în
acest sens.
Nota DAERIP, împreună cu documentele anexate și punctul de vedere exprimat de Ministerul
Afacerilor Externe, va fi înaintată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru a decide cu
privire la:
• oportunitatea organizării acestui eveniment și a implicării Consiliului Superior al
Magistraturii;
• mandatul ce poate fi acordat reprezentantului României la CCJE pentru a transmite
intenția de a organiza acest eveniment în România.
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Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/28 noiembrie 2017
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