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17/334/03.09.2018

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 03 septembrie 2018 –
ora 11.00, 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 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 Lia SAVONEA, membru CSM;



dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, 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 (conform minutelor ședințelor Comisiei nr.3 din 23 iulie 2018 și 27
august 2018, pentru exprimarea opțiunilor privind proiectele RECJ);
Soluție:
Comisia a luat act de opțiunile definitive exprimate pentru proiectele RECJ și a dispus
comunicarea acestor nominalizări către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre
aprobare:
 proiectul nr.1 ”Independența, responsabilitatea și calitatea sistemelor judiciare”
(continuare) – domnul judecător Mihai Bogdan MATEESCU (pentru prima
întâlnire a grupului de lucru) și domnul procuror Nicolae Andrei SOLOMON,
membri CSM;
 proiectul nr.2 ”Încrederea publică și imaginea justiției” (continuare) – doamna
judecător Andrea Annamaria CHIȘ și doamna procuror Tatiana TOADER,
membri CSM;
 proiectul nr.3 ”Promovarea justiției digitale” (continuare) – domnul judecător
Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
 proiectul nr.4 ”Promovarea accesului la instanțe echitabile și imparțiale” domnul judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
 proiectul nr.5 ”Îmbunătățirea cunoștințelor reciproce și înțelegerea sistemelor
judiciare” – personal din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al
Magistraturii, ce va fi desemnat ulterior, în apropierea datei de desfășurare a
seminarului dedicat personalului consiliilor judiciare.

2. Raport nr.11/260/2018 privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la
cea de-a 80-a reuniune a Plenului GRECO, Strasbourg, 18-22 iunie 2018;
Soluție:
Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.
De asemenea, s-a stabilit că, în ceea ce privește implementarea unor măsuri referitoare
la recomandările menționate în raportul GRECO, în procedura ad-hoc privind România,
acestea vor fi analizate într-o viitoare ședință a Comisiei nr.3.
*

*

*

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/03 septembrie 2018
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