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13/334/28.06.2018

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

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 28 iunie 2018 –
ora 10.00, la sediul CSM

AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM;

Membrii comisiei:


dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;



dna. judecător Gabriela BALTAG, 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, președintele CSM;



dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM;



dl. procuror Codruț OLARU, vicepreședintele CSM;



dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;



dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;



dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:


dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale
și Programe;

Secretariat:
 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1.

Raport nr.12285/2018 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior al

Magistraturii la vizita de lucru la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și la Tribunalul
Uniunii Europene, Luxembourg, 28-30 iunie 2018;
Soluție:
Comisia a luat act de raport, documentul urmând să fie comunicat Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, spre informare.

2.

Raport nr.17/2197/25.05.2018 privind participarea reprezentantului Consiliului

Superior al Magistraturii la cea de-a 12-a reuniune plenară a corespondenților naționali ai
Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei, 16
mai 2018, Strasbourg;
Soluție:
Comisia a luat act de raport. În ceea ce privește propunerile cuprinse în cadrul
documentului, vor fi înaintate Plenului Consiliului, spre aprobare, împreună cu nominalizarea
persoanelor din cadrul aparatului tehnic al Consiliului ce vor fi desemnate în calitate de
corespondent CEPEJ, respectiv în calitate de membri ai echipei de lucru pentru colectarea
datelor de competența CSM.

3.

Nota DAERIP nr.02/12594/20.06.2018 privind proiectul OSCE pe tema combaterii

violenței de gen în Bulgaria, Ungaria și România;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea în cadrul proiectului și a dispus comunicarea
unei corespondențe către toate instanțele, prin care să se disemineze informațiile privind
proiectul OSCE și intenția de a selecta doi judecători români care să facă parte din comitetul
național de implementare. Corespondența Consiliului Superior al Magistraturii se va comunica
în format electronic, prin email, către toate instanțele, cu termen de răspuns către Consiliu până
la data de 04 iulie 2018, inclusiv.
Se vor avea în vedere următoarele criterii pentru selecția judecătorilor care își vor
depune candidatura: vechime de minim 5 ani, experiență profesională relevantă în materia
dreptului penal (cauze privind violenţa de gen) şi materia dreptului civil (cauze privind ordinul
de protecție), cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze.
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4.

Nota DAERIP nr.02/12761/20.06.2018 privind raportul Departamentului de Stat al

Statelor Unite ale Americii privind libertatea de religie în România, în anul 2017;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea unui răspuns către
Ministerul Afacerilor Externe prin care să se menționeze că, din perspectiva competențelor
Consiliului Superior al Magistraturii, nu au fost identificate aspecte asupra cărora să poată fi
formulat un punct de vedere.

5.

Nota DAERIP nr.10/2027/27.06.2018 privind oportunitatea organizării de către

Consiliul Superior al Magistraturii a reuniunii de deschidere a noilor proiecte ale Rețelei
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) ;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil organizarea evenimentului menționat prin nota DAERIP și a
dispus comunicarea unui răspuns în format electronic către Rețeaua Europeană a Consiliilor
Judiciare, prin care să se exprime acordul în acest sens, cu mențiunea că nu va exista o
contribuție financiară din partea CSM, cheltuielile urmând să fie suportate de către RECJ.

6.

Nota DAERIP nr.08/724/26.06.2018 privind raportul seminarului ”Digital Justice”,

organizat de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Amsterdam, 4 mai 2018.
Soluție:
Comisia a luat act de raport, documentul urmând să fie comunicat Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, spre informare.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/28 iunie 2018
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