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  COMISIA  5 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

    - Minuta  întâlnirii din data de 15 iunie 2011 –  

ora 08.30, la sediul CSM  

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

� dna.procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru CSM 

 
 
Membrii comisiei: 

� dna. procuror GraŃiana ISAC, membru CSM 

� dl. judecător Vasilică-Cristi DANILEł, membru CSM 

 
 
Aparatul propriu: 

� dra. Alina BĂRBULESCU, consilier juridic DAERIP-CSM 
 

 

Secretariat: 

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

 

1. Nota DAERIP nr.12/12223/1154/14.06.2011 privind stagii de pregătire pentru judecători şi 
procurori organizate în Republica Federală Germania, în perioada noiembrie – decembrie 
2011 

 
SoluŃie: 

Comisia a agreat candidaturile depuse, în conformitate şi cu nota INM nr.03/1903/1154/10 iunie 
2011 şi a decis înaintarea candidaturilor în vederea aprobării de către Plenul Consiliului, după cum 
urmează: 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 
României, republicată) 

1. stagiul de pregătire pentru judecători în domeniul civil şi comercial – în perioada 06 – 25 
noiembrie 2011 

� doamna Mirela-Valentina DUMITRESCU, judecător la Judecătoria Horezu; 
� doamna Anca Mihaela TROFIN, judecător la Judecătoria Focşani.    

 
2. stagiul de pregătire în domeniul penal pentru judecători şi pentru procurori, ce avea loc în 

perioada 13 noiembrie – 02 decembrie 2011. 
� doamna Ana Raluca DIEAC, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 
� domnul Iulian BĂLAN, judecător la Tribunalul Mureş; 
 

Ca urmare a şedinŃei de Plen din data de 15 mai 2011, candidaturile aprobate vor fi comunicate 
Ambasadei Republicii Federale la Bucureşti, împreună şi cu dosarul de candidatură al domnului 
Jean-Nicolae UNCHEŞELU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, a cărui 
candidatură a fost primită la sediul Consiliului în data de 14.06 2011 (după termenul stabilit de 
Consiliu pentru selecŃia iniŃială, dar în interiorul termenului limită prevăzut de organizatori). 
 

 

2. Nota DAERIP nr.02/15332/1154/14.06.2011 privind participarea unei delegaŃii a Institutului 
NaŃional al Magistraturii la competiŃia internaŃională THEMIS 
 

SoluŃie: 

Comisia a decis că participarea delegaŃiei Institutului NaŃional al Magistraturii la competiŃia 
internaŃională THEMIS este oportună şi a dispus înaintarea notei DAERIP către Plenul Consiliului 
în vederea aprobării cheltuielilor suplimentare solicitate de Institut pentru transportul internaŃional. 

 
 
 
 
 
Avizat, procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, coordonator 

 

Întocmit: Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/15 iunie  2011  


