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APROB,
judecător Lia SAVONEA,
membru al Consiliului Superior al Magistraturii
coordonator al Comisiei nr. 3

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 10 ianuarie 2020 –
ora 12.00, la sediul CSM

AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. judecător Lia SAVONEA, 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;



dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;



dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;



dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:


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

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

1. Analizarea posibilității de a acorda un mandat din partea Consiliului Superior al
Magistraturii privind participarea doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ
la marșul de protest al judecătorilor din Polonia din data de 11 ianuarie 2020, în
contextul modificărilor legislative privind sistemul judiciar polonez;
Soluție:
Având în vedere că proiectele de legi cu privire la sistemul judiciar polonez sunt în
curs de adoptare, nu a fost posibilă analizarea vreunui document relevant pentru această
situație, participanții la ședința Comisiei nr.3 ”Relații internaționale și programe” discutând
doar posibilitatea acordării unui mandat doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ,
membru CSM, în contextul organizării unui marș de protest al judecătorilor din Polonia în
data de 11 ianuarie 2020.
Doamna judecător Mariana GHENA, membru CSM, a propus amânarea discuțiilor,
având în vedere faptul că nu sunt prezenți toți membrii Comisiei nr.3 și că, în opinia pe
care dorește să o exprime, ar fi necesară cunoașterea punctului de vedere al noului
președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
În completarea celor menționate anterior, doamna judecător Gabriela BALTAG,
membru CSM, a precizat că documentele disponibile în prezent, cu privire la analiza
punctului aflat pe ordinea de zi, nu sunt suficiente pentru a se exprima o opinie și că sunt
necesare și puncte de vedere exprimate de alte consilii judiciare din cadrul Rețelei Europene
a Consiliilor Judiciare. Din aceste considerente, doamna judecător BALTAG a precizat că
nu se justifică urgența discutării acestui punct de pe ordinea de zi și adoptarea unei poziții
oficiale din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
Doamna judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, a precizat că urmează
să fie publicată o declarație a Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor
Judiciare, cu privire la acest aspect.
De asemenea, doamna judecător CHIȘ a precizat că a trimis un email de informare
către toți membrii CSM, în care a răspuns întrebărilor unor membri ai Consiliului, formulate
în ședința din 08 ianuarie 2020. Răspunzând acestor solicitări, a anexat corespondenței
electronice 2 decizii recente ale CJUE cu privire la pensionarea judecătorilor din instanțele
ordinare și posibilitatea instanțelor de a verifica dacă numirea unor judecători în anumite
curți (cu referire la camerele speciale de disciplină) respectă standardele de independență
din tratatul UE. S-a precizat că Legislativul polonez (Seim) a adoptat un proiect de lege,
aflat în prezent în camera decizională, prin care a incriminat ca abatere disciplinară
posibilitatea judecătorilor de a verifica dacă numirea unor judecători în anumite instanțe
respectă standardele de independență din tratat. Doamna judecător CHIȘ a precizat că nu
se respectă deciziile CJUE, ci se și sancționează judecătorii care fac acest lucru. La emailul
din 10 ianuarie 2020 a fost anexat și o acțiune a Comisiei Europene împotriva Poloniei,
respectiv concluziile acesteia în limba română, din care rezultă că dreptul judecătorilor
polonezi la sesizarea CJUE este limitat, prin posibilitatea de exercitare a unor acțiuni
disciplinare împotriva lor, ceea ce încalcă art.19 alin.1 din Tratat. Doamna judecător CHIȘ
a precizat că a anexat emailului din 10 ianuarie 2020, la solicitarea anterioară a membrilor
CSM, atât proiectul de lege din Polonia, în limba poloneză și în limba engleză, subliniind
dispozițiile problematice, care parțial sunt confirmate și în raportul întocmit de către
doamna judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM, ca urmare a vizitei în sistemul
judiciar din Polonia din anul 2019.
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Domnul judecător Mihai Andrei BALAN, doamna judecător Andrea Annamaria
CHIȘ și domnul procuror Cristian Mihai BAN au precizat că există încă patru susțineri
individuale din partea unor colegi, membri ai CSM, formulate prin intermediul
corespondenței electronice, prin care doamna judecător CHIȘ este mandatată să exprime
un punct de vedere în acest sens la marșul din 11 ianuarie 2020.
Sub acest aspect, este de menționat faptul că, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (2)
din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii,
adoptat prin Hotărârea nr. 1073/2018, „(2) Membrii aflați în imposibilitate de a participa la
lucrările comisiei pot transmite opiniile lor asupra problemelor supuse dezbaterii, în termen
util, coordonatorului comisiei.”, astfel că regulamentul prevede doar posibilitatea de a
expune puncte de vedere, şi nu eventuale „voturi” asupra lucrărilor incluse pe ordinea de zi
şi chiar anterior dezbaterilor din cadrul ședințelor comisiei.
Domnul Teodor Victor ALISTAR, membru CSM, a precizat că, potrivit
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii nu se
pot exprima voturi prin email cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a ședințelor
comisiilor de lucru și a solicitat respectarea prevederilor Regulamentului și a competențelor
legale ale Consiliului. De asemenea, a subliniat că deciziile în Comisie se adoptă de către
membrii prezenți.
Domnul Romeu CHELARIU, membru CSM, a reiterat că voturile trebuie exprimat
direct și individual de către membrii prezenți la ședință.
Doamna judecător Mariana GHENA a subliniat din nou că nu poate formula o opinie
a Consiliului, în absența președintelui CSM și a celorlalți membri ai Secției de Judecători
de la ședința Comisiei nr.3, considerând necesar ca, în raport de toate documentele depuse
de fiecare membru al CSM, să exprime argumente sau contraargumente, fiind vorba despre
angajarea poziției Consiliului față de marșul organizat de judecători în Polonia în data de
11 ianuarie 2020.
Domnul Victor ALISTAR a precizat că este necesară analiza ulterioară a
documentului de opinie ce urmează să fie publicat de Comitetul Executiv al Rețelei
Europene a Consiliilor Judiciare, precum și a eventualelor opinii ce ar fi exprimate de alte
consilii judiciare membre ale RECJ.
În încheierea ședinței, în raport de opțiunile membrilor prezenți (din care: 3 membri
în sensul adoptării unei poziții instituționale cu privire la evenimentele din data de 11
ianuarie 2020, iar 6 membri în sensul că, la acest moment, nu se poate contura o poziție
oficială cu privire la acest demers), doamna judecător Lia SAVONEA, membru CSM, a
precizat că, în prezent, nu există niciun mandat oficial din partea Consiliului Superior al
Magistraturii prin care să se asume o poziție instituțională, în contextul marșului din 11
ianuarie 2020, privind modificările legislative referitoare la sistemul judiciar polonez, astfel
încât orice opinie formulată în acest sens nu poate fi decât individuală.
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