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

COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME

- Minuta întâlnirii din data de 15 iunie 2020 –
ora 10.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, vicepreședintele CSM;

Membrii comisiei:













dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dl. procuror Cristian BAN, membru CSM;
dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru 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;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM;

Din partea aparatului propriu:



dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Programe;
dna. Alina BĂRBULESCU, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale,
DAERIP;

Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.12/8076/11.06.2020 privind proiectul de punctaj de discuții elaborat
pe baza întrebărilor punctuale transmise de Comisia Europeană, pentru pregătirea
reuniunii bilaterale din 15 iunie 2020;
Soluție:
S-a convenit ca reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul reuniunii
bilaterale privind statul de drept / Mecanismul de Cooperare și Verificare din data de 15 iunie
2020 să fie făcută de către președintele și vicepreședintele Consiliului.
Cu privire la punctajul de discuții, au fost convenite o serie de modificări, acestea
urmând să fie inserate de către Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe
și comunicate membrilor CSM, pentru exprimarea acordului final, înaintea reuniunii cu
reprezentanții Comisiei Europene.
În contextul întrebării nr.1 din cadrul punctajului de discuții, doamna judecător
Gabriela BALTAG și doamna judecător Evelina Mirela OPRINA, membri CSM, au solicitat să
se precizeze faptul că Hotărârea nr. 806 din 04 iunie 2020 a Secției pentru judecători a produs
reacții în cadrul societății și în special a corpului profesional al avocaților, menționând în
acest sens luările de poziție ale Uniunii Naționale a Barourilor din România și reacțiile a peste
20 de barouri de la nivelul întregii țări. De asemenea, doamna judecător Gabriela BALTAG a
solicitat menționarea în același context a demisiei directorului Direcției de Inspecție pentru
Judecători din cadrul Inspecției Judiciare.
2. Punct de vedere DAERIP nr.02/11495/11.06.2020 cu privire la adresa Ministerului
Afacerilor Externe referitoare la chestionarul comun întocmit de Special Procedure
mandat holders privind protejarea drepturilor omului în timpul și ulterior pandemiei
de COVID-19.
Soluție:
Comisia a decis transmiterea unui răspuns în format narativ generic, de la nivelul
Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, având în vedere că natura
întrebărilor din cadrul chestionarului nu permite, la acest moment, oferirea unor informații
punctuale, inclusiv din punct de vedere statistic.
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