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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 25 mai 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. procuror Cristian 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 Camelia MARCU, membru CSM;
dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM;
dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM;
dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM;
dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM;
dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, 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. Alina BĂRBULESCU, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale,
DAERIP;

Secretariat:


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

1. Punct de vedere DLDC nr.4702/2020 referitor la unele aspecte vizând sesizarea
formulată de Consiliul Superior al Magistraturii către Rețeaua Europeană a
Consiliilor Judiciare;
Soluție:
Comisia a decis comunicarea informațiilor solicitate către RECJ, urmând ca nota să
fie completată cu menționarea deciziei Curții Constituționale a României din 06 mai 2020
referitoare la Legea privind abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraților.
2. Nota DAERIP nr.02/6289/13.03.2020 privind raportul Departamentului de Stat al
Statelor Unite ale Americii referitor la situația drepturilor omului în România, în
anul 2019;
Soluție:
Comisia a decis transmiterea către Plen a Raportului Departamentului de Stat al SUA,
împreună cu nota DAERIP, observațiile formulate în ședința comisiei privitoare la cele
conținute în cuprinsul raportului in privința Inspecției Judiciare și a Secției privind
Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și cele privind necesitatea reiterării
observațiilor transmise Ministerului Afacerilor Externe de către Consiliul Superior al
Magistraturii în anul 2019.

3. Note DAERIP nr.04/7882/15.05.2020 și 06/7882/21.05.2020 privind invitația de a
participa la Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ,
prin video-conferință, 10 iunie 2020/11 iunie 2020);
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună participarea la ședința din 10 iunie 2020 a
doamnei judecător Simona Camelia MARCU (cu drept de vot) și a domnului Teodor Victor
ALISTAR, membri CSM. În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi al Adunării Generale
al RECJ referitor la Consiliul Judiciar din Polonia (KRS), situația urmează să fie analizată
într-o ședință viitoare a Comisiei nr.3 ”Relații Internaționale și programe”, în măsura în care
va fi transmisă o corespondență suplimentară pe această temă de către RECJ.
Pentru evenimentul ulterior, din 11 iunie 2020, decizia de participare va fi adoptată de
președintele Consiliului, în funcție de opțiunile formulate până la data de 03 iunie 2020 de
către membrii CSM.
4. Nota DAERIP nr.02/9578/15.05.2020 privind raportul reprezentantului României la
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), referitor la Reuniunea
Plenară a CCJE, Strasbourg, 6-8 noiembrie 2019;
Soluție:
Comisia a luat act de raportul reprezentantului României la Consiliul Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) și a încuviințat verificarea traducerii acestuia la nivelul
DAERIP.
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5. Nota DAERIP nr.06/8076/19.05.2020 privind solicitarea de exprimare a acordului
CSM de publicare a contribuției României la Raportul CE privind Mecanismul
Statului de drept;
Soluție:
Comisia a agreat transmiterea acordului de publicare a contribuției României la
Raportul CE privind Mecanismul Statului de drept.

6. Nota DAERIP nr.02/9689/21.05.2020 cu privire la solicitarea Ministerului Afacerilor
Externe referitoare la propunerea unui candidat pentru funcția de membru în
Comitetul consultativ de experți pentru candidații propuși pentru funcția de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Soluție:
Comisia a decis consultarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la formularea
de propuneri până la data de 26 mai 2020, urmând ca acestea să fie analizate de către membrii
Comisiei nr.3 ”Relații internaționale și programe”.
*

*

3

*

