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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 02 iunie 2020 –
ora 11.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, vicepreședintele CSM;

Membrii comisiei:
1. dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM;
2. dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
3. dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
4. dl. procuror Cristian BAN, membru CSM;
5. dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
6. dl. procuror Florin DEAC, membru CSM;
7. dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM;
8. dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
9. dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
10. dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
11. dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
12. 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.09/8076/28.05.2020 privind raportarea progreselor din perspectiva
CSM în cadrul MCV, 1 ianuarie 2020 – 1 iunie 2020;
Soluție:
Comisia a luat act de observațiile formulate, urmând ca documentul modificat conform
discuțiilor să fie comunicat spre consultare membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Cu referire la datele comunicate în luna martie 2020 (incluzând informații privind
evoluțiile până la 31 decembrie 2019) către Ministerul Justiției de Comitetul de Monitorizare
al CSM (constituit prin HCSM nr.593/2017) în contextul Planului de acțiune aferent Strategiei
de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, opinia majoritară a fost în sensul păstrării
acestei mențiuni în contextul raportării MCV privind Recomandarea nr.6.
În opinie minoritară, doamna judecător Evelina Mirela OPRINA și doamna judecător
Gabriela BALTAG, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au precizat că nu au avut
cunoștință de existența Comitetului de monitorizare, de componența acestuia și de
monitorizarea realizată la acest nivel, solicitând ca masurile din Planul de acțiune să fie
analizate de toți membrii Consiliului, în comisii sau în Plen, iar nu doar de către Comitetul de
monitorizare, iar în caz contrar, informațiile privind activitățile Comitetului de Monitorizare
al CSM să nu mai fie incluse în raportarea curentă privind MCV.
Cu privire la desemnarea membrilor CSM care vor participa la reuniunea cu
reprezentanții Comisiei Europene, prin videoconferință, urmează ca opțiunile să fie exprimate
ulterior, după primirea detaliilor organizatorice referitoare la întâlnirile bilaterale, precum și
după informarea asupra punctajelor de discuții.
2. Nota de informare DAERIP nr.02/10604/29.05.2020 privind opinia Comitetului
Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) referitoare la excluderea
Krajowa Rada Sadownictwa (KRS Polonia) din RECJ;
Soluție:
Comisia a luat act de nota de informare.

3. Nota DAERIP nr.570/11358/2016/28.05.2020 privind participarea reprezentanților
Consiliului Superior al Magistraturii la sesiunea online (webinar) cu tema ”Echilibru
între măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și statul de drept în
timpul pandemiei”, 25 iunie 2020.
Soluție:
Comisia a luat act de acordul privind participarea la sesiunea online a domnului
Teodor Victor ALISTAR, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
De asemenea, Comisia a propus participarea la sesiunea online și a președintelui
Tribunalului București sau, în imposibilitatea participării la acest eveniment, a unui alt
reprezentant al acestei instanțe, desemnat de conducerea Tribunalului București.
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