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  COMISIA  5 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

    - Minuta  întâlnirii din data de 21 iunie 2011 –  

ora 10.30, la sediul CSM  

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
 
Membrii comisiei: 

� dna. procuror GraŃiana ISAC, membru CSM 

� dna. Silvia IANCU, magistrat asistent şef, director Cabinet preşedinte ÎCCJ; 

� dna. judecător Ana Cristina LĂBUŞ, membru CSM 
 
 
Aparatul propriu: 

� dra. Alina BĂRBULESCU, consilier juridic DAERIP-CSM 

� dna. Simona Maya TEODOROIU, consilier juridic, şef al Serviciului Programe – DAERIP 

CSM 
 

InvitaŃi: 

� dna. judecător Raluca GÂLEA, director DAERIP CSM  

� dl. Mircea MUNTEANU, consilier pentru afaceri DAERIP-CSM 

 

 
Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

 

1. Nota DAERIP nr.18/9130/1154/20 iunie 2011 privind participarea domnului Claudiu 
Marian DRĂGUŞIN, auditor de justiŃie, la un stagiu de pregătire  în cadrul CurŃii Europene 
a Drepturilor Omului, în perioada 26 septembrie 2011 – 09 decembrie 2011. 

 
SoluŃie: 
DAERIP va redacta o notă în atenŃia Plenului Consiliului, în care se vor menŃiona punctele de vedere 
exprimate de către DirecŃia LegislaŃie, Documentare şi Contencios, DirecŃia Economic şi 
Administrativ, Comisia nr.5 şi Comisia nr.2 şi se va propune aprobarea suportării din bugetul 
Consiliului, cota alocată Institutului NaŃional al Magistraturii, a costurilor ocazionate de transportul 
internaŃional, cazare, diurnă şi asigurare medicală, calculate în funcŃie de durata deplasării, potrivit 
H.G. 518/1995, precum şi începerea demersurilor pentru organizarea deplasării. 
 
 
2. Nota nr.10/12499/1154/2011 cu privire la rezultatele selecŃiei candidaturilor pentru experŃi 

pe termen scurt în cadrul proiectului de înfrăŃire instituŃională (twinning) „Continuarea 
dezvoltării capacităŃii instituŃionale a instanŃelor competente cu soluŃionarea delictelor”, 
lansat de CroaŃia. 
 

SoluŃie: 
Comisia a luat act de nota cu privire la rezultatele selecŃiei. Comisia de selecŃie a hotărât 
desemnarea doamnei judecător Nicoleta ŞTEFĂNIłĂ, preşedintele SecŃiei penale din cadrul 
Tribunalului Iaşi, apreciind că îndeplineşte condiŃiile prevăzute în termenii de referinŃă ai proiectului 
pentru poziŃia de expert pe termen scurt nr.2. 
  
 
3. Nota DAERIP nr.09/13212/1154/15.06.2011 privind participarea magistraŃilor români la 

stagiile EJTN, în cadrul CJUE. 
 

SoluŃie: 
Comisia a apreciat că este oportună participarea magistraŃilor români la stagiile de scurtă durată 
organizate de Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene şi propune participarea la 26 de stagii pentru un 
număr de 13 judecători şi 13 procurori români. 
În acest sens, DAERIP va solicita DLDC şi DEA să exprime un punct de vedere cu privire la 
suportarea costurilor implicate de aceste deplasări, de includerea acestor costuri în proiectul de 
buget pentru anul 2012, precum şi de închirierea unui apartament pe întreaga durată a 
stagiilor,imobil care să poată fi folosit, pe măsura participării la stagii, de magistraŃii români care se 
vor deplasa la Luxemburg. SoluŃia închirierii unui apartament apare ca fiind mai avantajoasă din 
punct de vedere economic, deoarece cheltuielile ocazionate de cazarea participanŃilor la hotel şi 
suportarea costului cazării în regim hotelier ar greva excesiv bugetul Consiliului. Totodată, 
închirierea unui apartament este posibilă, având în vedere apartenenŃa la spaŃiul Uniunii Europene  şi 
incidenŃa normelor comunitare în domeniu. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

 
4. Nota DAERIP nr.10/5373/1154/2011 privind proiectul de parteneriat semnat de INM cu 

Universitatea din Bologna. 
 
SoluŃie: 

     Comisia a avizat nota privind proiectul de parteneriat, cu precizarea că DAERIP va întocmi o adresă     
     în  atenŃia  directorului  Institutului  NaŃional  al  Magistraturii  prin  care  se  va  menŃiona expres că  
     bugetul  Institutului  este  inclus  în  bugetul  Consiliului,  iar  pentru  cheltuielile care privesc relaŃiile  
     internaŃionale este necesar acordul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.   Se va sublinia, de  
     asemenea,   necesitatea  asigurării  unei  comunicări  constante  între  INM  şi  Consiliu  şi  pe  aceste   
     coordonate. 
 

5. Draft pentru follow-up la raportul de progrese din cadrul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare, în atenŃia Comisiei Europene. 

 
SoluŃie: 
Comisia a analizat textul proiectului de raport ce urmează să fie comunicat Comisiei Europene, a 
reiterat necesitatea de a se păstra formatul aprobat în şedinŃa din 22 martie 2011. Comisia a apreciat 
că forma finală a raportului va fi aprobată în şedinŃa de săptămâna viitoare şi completată cu ultimele 
evoluŃii relevante. Ulterior acestui moment, se va transmite documentul către Comisia Europeană şi 
Ministerul JustiŃiei.  

 

6. Analiza dispoziŃiilor din Regulament1 sau a altor norme (interne), în sensul prezentării 
modalităŃii de achiziŃionare a biletelor de avion pentru deplasările în străinătate ale 
delegaŃiilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
SoluŃie: 
DAERIP va solicita DLDC şi DEA un punct de vedere cu privire la posibilitatea încheierii unui 
contract de asigurare pentru  anularea călătoriei, tip STORNO, valabil pentru biletele de avion. De 
asemenea, se va solicita Biroului Protocol o clarificare cu privire la posibilitatea găsirii unui sistem 
de rezervare a biletelor de avion, în cadrul căruia emiterea efectivă a biletului să fie făcută cât mai 
aproape de data efectuării deplasării. De asemenea, până la data de 28 iunie a.c.,  se va solicita 
compartimentelor amintite anterior să precizeze dacă există posibilitatea contractării unui card 
instituŃional de credit/debit pentru garantarea cazării delegaŃiilor CSM în situaŃia deplasărilor 
internaŃionale şi care este varianta optimă pentru achiziŃionarea unor bilete de avion care să poată fi 
schimbate sau returnate. 

 

7. Proiectul Strategiei de Integritate pentru Sistemul Judiciar, ca parte a proiectului privind 
Strategia NaŃionala AnticorupŃie  

                                                 
1 Regulamentul privind drepturile şi obligaŃiile personalului din Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul NaŃional al 
Magistraturii şi Şcoala NaŃională de Grefieri trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobat 
prin HCSM nr.424/A din 07 iunie 2006 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

 
SoluŃie: 

     Comisia a decis să amâne până  săptămâna  viitoarea  discutarea acestui subiect, pentru ca la discuŃii   
     să poată participa şi reprezentantul  Ministerului  JustiŃiei,  domnul  Cornel  Călinescu,  şeful Biroului  
     pentru prevenirea criminalităŃii şi  de  cooperare  cu  oficiile  de  recuperare  a  creanŃelor  din statele  
    membre ale Uniunii Europene, precum şi coordonatorul Comisiei nr.4 a Consiliului, domnul judecător  
    Vasilică-Cristi DANILEł. 

 
8. Avizarea mapei pentru vizita de lucru a delegaŃiei Consiliului Superior al Magistraturii la 

instituŃiile omologe din Belgia şi Olanda, ce va avea loc în perioada 26 – 29 iunie 2011. 
 
SoluŃie: 

      Comisia  a  analizat  proiectul  mapei  propuse,  urmând  ca în funcŃie de observaŃiile formulate să fie          
      finalizată  la  nivelul  DAERIP   şi  comunicată  ulterior,  în  cursul  zilei  de   21  iunie  a.c.,    tuturor           
     membrilor delegaŃiei române care va  participa la vizita de lucru din Belgia şi Olanda. 
 

9. Punct de vedere nr.05/15210/1154/20.06.2011 referitor la  încheierea Acordului privind 
Fondul de Securitate, în baza Acordului cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal 
ElveŃian pentru implementarea Programului de cooperare ElveŃiano-Român pentru 
reducerea disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 

 
SoluŃie: 

      Comisia  şi-a  însuşit  punctul  de  vedere  menŃionat  anterior  şi  a  decis  trimiterea  acestuia  către  
      secretarul  general  al  Consiliului,  pentru  a  fi  inclus  pe  ordinea  de zi  suplimentară  a   Plenului  
     Consiliului din data de 23 iunie 2011. 
 

10. Organizarea unei întâlniri între reprezentanŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi 
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi secretarul general al Comisiei Europene  

 
SoluŃie: 
Având în vedere răspunsul favorabil primit din partea ReprezentanŃei Permanente a României pe 
lângă Uniunea Europeană, s-a stabilit ca în perioada 05-06 iulie a.c. să aibă loc o întâlnire cu 
secretarul general al Comisiei Europene. 
Comisia nr.5 a decis să propună Plenului ca din componenŃa delegaŃiei să facă parte doamna 
judecător Livia Doina STANCIU, preşedintele Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, domnul judecător 
HoraŃius-Nicolae DUMBRAVĂ, preşedintele Consiliului şi doamna procuror Oana Andrea 
SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru al Consiliului. Reprezentantul ÎCCJ a precizat că pentru preşedintele 
ÎCCJ cheltuielile privind deplasarea internaŃională vor fi suportate din bugetul propriu al instituŃiei. 
Totodată, până în data de 28 iunie a.c. DAERIP va întocmi un punctaj de discuŃie pentru această 
întâlnire. Comisia a apreciat, de asemenea, ca se impune înaintarea notei prin Secretariatul General 
către conducerea CSM şi luarea în discuŃie a notei în şedinŃa Plenului din data de 23 iunie 2011. 

 
Avizat, procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, coordonator 

 
Întocmit: Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/21 iunie  2011  


