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este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)
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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 29 septembrie 2020 –
ora 13.00, 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;
dl. procuror Cristian Mihai BAN, 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. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, 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;

Invitați:
 dna. Alexandra MIHĂILESCU, lider de proiect în cadrul S.C. BDR Associates
Communication Group S.R.L;
 doamna Alina BÎRSAN, expert sociolog, S.C. CCSAS SRL;
Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.2265/7610/2017/25.09.2020 privind Raportul intermediar 1, depus
în cadrul contractului de achiziţie publică de servicii de consultanţă şi elaborare
documentaţii încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi S.C. BDR
Associates Communication Group S.R.L.
Soluție:
Reprezentanții S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L. au prezentat
comisiei raportul intermediar 1, membrii Consiliului Superior al Magistraturii formulând o
serie de observații cu privire la o parte din recomandările formulate de consultant, care a
agreat reformularea lor.
S-a exprimat și opinia singulară în sensul imposibilității intervenirii în această etapă
asupra recomandărilor formulate de consultant.

2. Notă DAERIP nr. 2/18007/24.09.2020 de informare privind invitaţia adresată de
Ministerul Justiţiei Consiliului Superior al Magistraturii de a participa în calitate de
partener în viitorul proiect "Dezvoltarea sistemului de management al cauzelor –
ECRIS V";
Soluție:
Comisia a amânat acest punct de pe ordinea de zi pentru data de 30.09.2020, dată până
la care DAERIP va face demersuri pentru obținerea fișei de proiect de la Ministerul Justiției.

3. Nota DAERIP nr. 12/8478/2019/24.09.2020 privind formularea punctului de vedere
al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la proiectul pentru „Termenii de
referință” ce vor sta la baza relației contractuale cu Banca Mondială în
implementarea proiectului „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a
sistemului judiciar post 2020 (ASJ)”, finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), coordonat de Ministerul Justiției;
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună comunicarea către Ministerul Justiției a unui
răspuns în conformitate cu nota DAERIP.

4. Nota BI nr.1/17736/15.09.2020 / DAERIP nr.36/13934/2019/23.09.2020 privind
dezvoltarea aplicației IT din cadrul proiectului ”Consolidarea capacității
organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii”.
Soluție:
Comisia a amânat analizarea notei pentru data de 30.09.2020, termen până la care
Biroul Informatică va completa nota cu informații suplimentare.
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