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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 20 iunie 2019 –
ora 12.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dl. procuror Codruț OLARU, 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;
dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;
dna. judecător Simona MARCU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, președintele CSM;
dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM;

Din partea aparatului propriu:




dl. judecător Marius Badea TUDOSE, secretar general al Consiliului Superior al
Magistraturii
dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene și Relații
Internaționale;
dna. Alina BĂRBULESCU, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale;

Secretariat:


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

1. Proiectul raportului privind progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de
Cooperare și Verificare, în perioada 15 martie – 15 iunie 2019, din perspectiva
Consiliului Superior al Magistraturii.
Soluție:
Comisia a luat act de raportul DAERIP, cu observațiile formulate de către doamna
judecător Evelina Mirela OPRINA, de către doamna judecător Mariana GHENA și de către
domnul judecător Mihai Andrei BALAN, membri CSM.
De asemenea, a fost acceptată propunerea domnului procuror BAN, care a precizat
că, în ceea ce privește recomandarea nr.2 1, datele privind apărarea independenței și a
reputației profesionale ar trebui să fie comunicat defalcat, cu o rubrică distinctă în care să fie
incluse datele corespunzătoare Secției pentru Judecători, respectiv cele ale Secției pentru
Procurori din cadrul CSM.
Nu a fost agreată opinia formulată de către domnul procuror Cristian Mihai BAN,
membru CSM, prin care s-a propus ca la recomandarea nr.1 2 din raportarea CSM privind
progresele înregistrate în cadrul MCV să se reitereze opinia exprimată constant de Secția
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce privește modificarea
dispozițiilor art. 54 alin. (1) și (4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează
procedura de numire și, respectiv, de revocare din cele mai înalte funcții de conducere în
cadrul Ministerului Public. În acest sens, domnul procuror BAN a precizat că această opinie
a fost exprimată inclusiv prin comunicatul de presă din 14 iunie 2018, fiind menținută și
ulterior.
Astfel, în concret, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 358/2018, Secția
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a propus modificarea dispozițiilor art.
54 alin. (1) și (4) din Legea nr.303/2004, după cum urmează:
„Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale
Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorii șefi de secție ai acestor parchete, precum și
procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism și adjuncții acestuia sunt numiți de Președintele României, la propunerea Secției
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului justiției, dintre
procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.”
În măsura în care se apreciază că, totuși, propunerea de selecție în aceste funcții trebuie
să rămână atributul ministrului justiției, Secția pentru procurori a propus modificarea normei
mai sus menționată, după cum urmează:

„CSM ar trebui să raporteze în continuare cu privire la măsurile întreprinse pentru a apăra independența justiției
și pentru a apăra reputația, independența și imparțialitatea magistraților și ar putea organiza o dezbatere publică în
cadrul căreia Guvernul, Parlamentul și Consiliul Național al Audiovizualului să fie invitate să răspundă la raport”.
2
„Punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor
criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția”.
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„Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale
Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi
procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism şi adjuncţii acestuia sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului
justiţiei, cu avizul conform al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,
dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe
o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.”
În ambele cazuri, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii
consideră că modificarea legislativă propusă asigură consolidarea rolului pe care însăşi
Legea fundamentală îl atribuie Consiliului Superior al Magistraturii prin dispoziţiile art. 133
alin. (1) din Constituţia României.
Ținând cont de aspectele menționate anterior, după modificarea de către Direcția
Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe a raportării inițiale pentru Mecanismul
de Cooperare și Verificare (perioada 15 martie 2019 – 15 iunie 2019), conform observațiilor
acceptate în cadrul ședinței Comisiei nr.3, documentul urmează să fie comunicat prin email
către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea exprimării acordului cu privire
la variantă finală ce va fi transmisă Ministerului Justiției în cursul zilei de 20 iunie 2019.
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