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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 12 noiembrie 2020 –
ora 13.30, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, vicepreședintele CSM;

Membrii comisiei:














dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM;
dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dna. judecător Gabriela BALTAG, 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 Camelia MARCU, membru CSM;
dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM;
dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, 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 judecător Daniela Ioana STĂNCIOI, șef al Biroului de Informare Publică și Relații
cu Mass-Media;
dl. Viorel Stănescu, Biroul Informatică;

Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.2325/7610/2017/04.11.2020 privind propunerile de concepte creative și
abordări de design pentru site-uri web în cadrul contractului de achiziție publică de
servicii de consultanță și elaborare documentații încheiat între Consiliul Superior al
Magistraturii și S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L;
Soluție:
Comisia a dispus amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, urmând să se transmită
observații către consultant, conform propunerilor formulate în cadrul ședinței. După
integrarea acestora, variantele vor fi analizate în cadrul unei ședințe viitoare a Comisiei nr.3
în vederea definitivării opțiunilor.
2. Nota DAERIP nr.02/19355/16.10.2020 privind viitorul plan strategic al RECJ și
chestionarul SWOT comunicat în acest sens;
Soluție:
Comisia a agreat proiectul de răspuns întocmit la nivelul DAERIP și comunicarea
acestuia către RECJ, cu observațiile formulate în cadrul ședinței.
3. Nota DAERIP nr.02/20665/30.10.2020 privind scrisoarea Comitetului Executiv al
Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare referitoare la acțiunile întreprinse cu privire
la situația statului de drept în Ungaria și Polonia;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP.
4. Punct de vedere SC nr.03/14438/03.09.2020 referitor la aspectele discutate în Comisia
nr.3 –Relații internaționale și programe în ședința din data de 20.07.2020;
Soluție:
Comisia, cu majoritate, a luat act de punctul de vedere întocmit de Serviciul Contencios,
fiind înregistrate două abțineri la acest punct de pe ordinea de zi.
5. Nota DAERIP nr.05/18007/06.11.2020 cu privire la cererea de finanțare elaborată de
Ministerul Justiției în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management al
cauzelor – Ecris V”;
Soluție:
Comisia a luat act de nota DAERIP.

6. Nota nr.07/20790/10.11.2020 completatoare la nota 20790/04.11.2020 privind
solicitarea Ministerului Justiției referitoare la Planul național de relansare și
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
Soluție:
Comisia a agreat comunicarea unui răspuns către Ministerul Justiției, în sensul notei
20790/04.11.2020 și al notei completatoare nr.07/20790/10.11.2020.
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