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15/334/23.07.2018

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 23 iulie 2018 –
ora 14.00, la sediul CSM

AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM;

Membrii comisiei:


dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;



dl. procuror Cristian Mihai BAN, membru CSM;



dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;



dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM;



dna. judecător Simona Camelia MARCU, președintele CSM;



dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, 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.01/13531/2018 privind participarea delegației Consiliului Superior al
Magistraturii la Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, Lisabona,
30 mai – 01 iunie 2018;
Soluție:
Comisia a analizat raportul privind participarea la Adunarea Generală a RECJ din anul
2018 și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
spre informare.
În ceea ce privește propunerile incluse în acest document s-au decis următoarele:
 avizarea favorabilă a traducerii în regim normal a celor 3 rapoarte aferente proiectelor
RECJ derulate în perioada 2017/2018;
 amânarea discutării propunerii de elaborare la nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii a planului național de dezvoltare în domeniul independenței, responsabilității
și calității;
 desemnarea doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, în calitate de
coordonator al proiectului RECJ nr.2 ”Încrederea publică și imaginea justiției”, ce se va
desfășura în 2018-2019;
 desemnarea domnului judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM, în calitate de
reprezentant pentru proiectul RECJ nr.3 ”Promovarea justiției digitale”, ce se va desfășura
în 2018-2019;
 consultarea prin intermediul e-mailului a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
astfel încât, până la data de 20 august 2018, să își poată exprima intenția de a lua parte la
proiectele RECJ ce se vor implementa în perioada 2018-2019, opțiunea acestora urmând
să fie analizată într-o ședință ulterioară acestei date a Comisiei nr.3.
2. Nota DAERIP nr.02/14925/20.07.2018 privind organizarea celei de-a 4-a conferințe a
Rețelei Francofone a Consiliilor Judiciare, 22-23 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment a doamnei judecător Simona
Camelia MARCU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
3. Nota de oportunitate DAERIP nr.09/18/20.07.2018 privind participarea
reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea persoanelor de contact
privind sistemele naționale de justiție organizată de Comisia Europeană, Bruxelles, 28
septembrie 2018.
Soluție:
Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide
cu privire la oportunitatea deplasării.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/23 iulie 2018
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