ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

Calea Plevnei, nr. 141B, sector 6, cod poștal 060011
Tel: 021-311.69.15
Fax: 021-311.69.01
Website: www.csm1909.ro
12/560/02.07.2020

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 iulie 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;
dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM;
dl. procuror Cristian BAN, membru CSM;
dl. Romeu CHELARIU, membru CSM;
dl. procuror Florin DEAC, 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 Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, președintele CSM;

Din partea aparatului propriu:



dna. judecător Diana EPURE, director al Direcției Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Programe;
dna. judecător Ionela TUDOR, coordonator tehnic echipă de implementare proiect
SIPOCA 454;

Invitați:
 dna. Alexandra MIHĂILESCU, lider de proiect în cadrul S.C. BDR Associates
Communication Group S.R.L;
 domnul Tudor STAN, director de proiect în cadrul S.C. BDR Associates Communication
Group S.R.L;
Secretariat:


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

1. Nota DAERIP nr.02/12254/22.06.2020 cu privire la solicitarea de desemnare a unui
reprezentant pentru a participa la un interviu cu experții Băncii Mondiale – proces
de colectare de date în cadrul proiectului ”Consolidarea mecanismului de coordonare
a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă și implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu asistență tehnică din partea Băncii
Mondiale;
Soluție:
Comisia a decis amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, urmând ca de la nivelul
Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe a CSM să se comunice adrese
către Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Institutul Național
al Magistraturii, în vederea propunerii (până la data de 06 iulie 2020) a unor magistrați,
respectiv formatori, urmând ca în ședința Comisiei nr.3 din data de 07 iulie 2020 să se
procedeze la desemnarea persoanei care va participa la interviul cu experții Băncii Mondiale.
2. Notă nr.2132/7610/2017 din data de 29.06.2020 privind aprobarea Raportului la
începerea activităţii 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:
Comisia a luat act, fără observații, de raportul la începerea activității, astfel cum a fost
prezentat în cadrul întâlnirii de către reprezentanții S.C. BDR Associates Communication
Group S.R.L.

3. Notă nr.03/8478/2019/29.06.2020 privind informarea Consiliului Superior al
Magistraturii cu privire la proiectul "Analiza funcțională și strategia de dezvoltare
a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)", coordonat de Ministerul Justiției;
Soluție:
Comisia a apreciat că este oportună implicarea în proiectul ”Analiza funcțională și
strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ), sub forma cooperării și acordării
sprijinului instituțional în procesul de implementare.
4. Nota nr.02/12784/2020 privind concluziile şi recomandările formulate de
Reprezentantul Special şi Coordonator OSCE pentru Combaterea traficului de
persoane, ca urmare a vizitei efectuate în România, în perioada 5-6 noiembrie 2019.
Soluție:
Comisia a decis amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, urmând ca de la nivelul
Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe a CSM să se transmită adrese
către tribunale, curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspecția Judiciară, prin
care să se solicite informații privind aspecte referitoare la combaterea traficului de persoane.
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