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

6/1474/04.04.2017

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 04 aprilie 2017 –
ora 09.30, 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;
dna. judecător Andrea-Annamaria CHIȘ, membru CSM;
dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
dl. judecător Bogdan Mihai MATEESCU, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;
dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM.

Invitați:




dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;
dna. Diana MIHĂILĂ, șef al Departamentului de Formare Profesională Continuă, Institutul
Național al Magistraturii;

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;

Secretariat:


dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.21/11358/2016/30.03.2017 privind aprobarea propunerii de suplimentare a
bugetului aferent proiectului comun CSM/INM/SNG ce va fi finanțat și implementat în
cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;
Soluție:
Comisia a luat act de propunerile formulate prin nota DAERIP, după cum urmează:
• acceptarea suplimentării bugetului aferent proiectului predefinit, ce va fi
implementat de CSM cu o sumă de aproximativ 2,5 milioane euro, în vederea
realizării de investiții în infrastructura IT;
• respingerea propunerii de a completa proiectul CSM cu o componentă distinctă
privind acordarea propriu-zisă de asistență juridică gratuită grupurilor
vulnerabile, cât și alte aspecte ce țin de ajutorul public judiciar, ținând cont de
dificultățile majore înregistrate în cadrul proiectului implementat în prezent de
CSM, care prevede activități similare.
De asemenea, s-a decis comunicarea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea aprobării, precum și transmiterea unui răspuns în acest sens către
Ministerul Justiției.
2. Nota completatoare DAERIP nr.05/2197/28.03.2017 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul organismelor Consiliului Europei: Grupul
Statelor împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
(CCJE) și Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE);
Soluție:
Ținând cont de răspunsul nr.4/2197/20.03.2017 primit din partea Ministerului Justiției,
Comisia a recomandat ca, în ceea ce privește CCJE și CCPE să se transmită o corespondență către
Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin
care să se solicite desemnarea a minimum 2 candidați pentru nominalizarea în cadrul acestor
organisme, urmând ca Plenul Consiliului să efectueze selecția unui reprezentant, dintre persoanele
propuse.
În ceea ce privește GRECO, Comisia a propus nominalizarea domnului procuror Codruț
OLARU, membru CSM, iar pentru poziția de corespondent național CEPEJ s-a propus nominalizarea
domnului procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERI – CSM.
3. Raportul DAERIP nr.30/24300/23.03.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului
Superior al Magistraturii la cea de-a patra reuniune a echipei de proiect din cadrul
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proiectului RECJ ”Independența, responsabilitatea și calitatea actului de justiție”, 16-17
martie 2017, Viena;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului,
în vederea aprobării.

4. Nota DAERIP-DRUO nr.8/2678/2017 privind desemnarea unui reprezentant al României în
cadrul Marii Camere de Apel a Organizației Europene a Brevetelor, ca urmare a solicitării
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
Soluție:
Comisia a decis comunicarea notei către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu
propunerea de a invita candidatul înscris, pentru susținerea unui interviu.

5. Nota DAERIP nr.18/7789/27.03.2017 privind calendarul activităților desfășurate în anul
2017 în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de
Formare Judiciară (EJTN);
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a stabilit ca la aceste întâlniri să participe domnul
procuror Codruț OLARU și doamna judecător Andrea-Annamaria CHIȘ, membri CSM, alături de
alți reprezentanți ai aparatului tehnic.

6. Raportul DAERIP nr.26/23730/17.03.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului
Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei proiectului nr.2 ”Mijloace alternative de
soluționare a conflictelor, domeniul juridic” 13-14 martie 2017, Ljubljana;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului,
în vederea aprobării.

7. Nota DAERIP nr.04/6314/20.03.2017 privind măsurile cuprinse în cadrul Planului de
acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020;
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Soluție:
Comisia a apreciat că este necesară actualizarea componenței grupului de lucru POCA,
constituit prin HCSM nr.846/2015 și a Comitetului de Monitorizare a Planului de acțiune aferent
SDSJ 2015-2020, constituit prin HCSM nr.893/2016.
În acest sens, s-a stabilit că la nivelul CSM trebuie propus, de către secretarul general, un alt
reprezentant din cadrul BIPRMM, iar Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de
Grefieri și Inspecția Judiciară trebuie consultate pentru a-și actualiza nominalizările făcute anterior,
în termen de o săptămână de la data prezentei ședințe.

8. Nota DAERIP nr.01/7610/31.03.2017 privind pregătirea lansării unei noi cereri de proiecte
în cadrul Obiectivului Specific nr.2.3 aferent Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2021;
Soluție:
Comisia a propus transmiterea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea aprobării depunerii unui proiect al CSM pentru realizarea de
sondaje/analize privind percepția publică privind actul de justiție, percepția justițiabililor și
percepția principalilor actori ai sistemului judiciar și utilizarea rezultatelor pentru îmbunătățirea
unor domenii cheie, precum și pentru actualizarea și punerea în aplicare a strategiilor de
comunicare pentru instituțiile din sistemul judiciar.
De asemenea, Comisia a propus Plenului CSM ca proiectele INM și SNG să fie depuse și
implementate direct de către aceste instituții.

9. Nota de oportunitate DAERIP nr.08/9785/03.04.2017 privind participarea reprezentantului
Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 11-a reuniune a Rețelei Corespondenților
Naționali ai CEPEJ, Strasbourg, 4 mai 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a propus participarea la acest eveniment a domnului
procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERI-CSM, ținând cont și de aspectele analizate anterior la
punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/04 aprilie 2017
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