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  COMISIA  5 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

    - Minuta  întâlnirii din data de 01 iulie 2011 –  

ora 09.00, 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; 
 
 
Aparatul propriu: 

� dna. procuror Cristina BEN EZRA, şef al Serviciului Afaceri Europene şi RelaŃii InternaŃionale 
DAERIP-CSM 

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

CSM 
 

InvitaŃi: 

� dl. procuror George BĂLAN, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 
 
 

Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 
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(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 
României, republicată) 

1. 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 şi  a 
formulat o serie de observaŃii şi completări privind evoluŃiile recente. După finalizarea textului, 
acesta va fi comunicat tuturor membrilor Comisiei nr.5 spre informare şi va fi discutat în şedinŃa 
următoare pentru aprobare.   
 
 
2. Stabilirea mandatului pentru întâlnirea reprezentanŃilor Consiliului Superior al 

Magistraturii şi al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie cu secretarul general al Comisiei 
Europene, ce va avea loc în data de 06 iulie 2011. 

 
SoluŃie: 
Comisia a dezbătut textul elementelor de mandat pentru întâlnirea cu secretarul general al Comisiei 
Europene şi a adoptat forma finală a mandatului de reprezentare. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/17452/1154/27.06.2011 privind proiectele ReŃelei Europene a Consiliilor 
Judiciare pentru perioada 2011 – 2012. 

 
SoluŃie: 
Având în vedere solicitarea domnului judecător HoraŃius-Nicolae DUMBRAVĂ, preşedintele 
Consiliului, de a exprima o serie de propuneri privind proiectele viitoare ce pot fi derulate în cadrul 
grupurilor de lucru ale ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare şi Ńinând cont de termenul limită 
menŃionat de ReŃea pentru transmiterea unor asemenea observaŃii, şi anume 01 august 2011, Comisia 
a decis să amâne discutarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea şedinŃă, ce va avea 
loc în data de 11 iulie 2011, la ora 10.00. 

 
 

4. Monitorizarea site-urilor europene din data de 27 iunie 2011. 
 

SoluŃie: 
Comisia a luat act de conŃinutul documentelor incluse în monitorizarea din data de 27 iunie 2011. 

 
 

5. Nota DAERIP nr.01/14801/1154/06.06.2011 cu privire la înaintarea către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a propunerii stabilirii unui parteneriat (Protocol) între 
principalele instituŃii ale sistemului judiciar în vederea consolidării activităŃilor de accesare 
a fondurilor europene, pe obiective şi domenii de interes. 

 
SoluŃie: 
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Comisia a avizat favorabil textului protocolului propus şi a dispus întocmirea unei note (de către 
DAERIP) în atenŃia secretarului general al Consiliului pentru dezbaterea şi adoptarea de către 
Plenul Consiliului a propunerii de semnare a unui  parteneriat între principalele instituŃii din 
sistemul judiciar pe tema propusă. 

 
 

6. a.     Scrisoare primită din partea domnului Georgi Shopov, preşedintele în exerciŃiu al 
Comisiei „Cooperare juridică internaŃională” a Consiliului Judiciar Suprem din Bulgaria; 
b.   Raport privind participarea la lucrările celei de-a VI-a ediŃii a „ConferinŃei 
InternaŃionale a AutorităŃilor Judiciare (din regiunea Balcanilor)”, ce a avut loc la 
Velingrad, Bulgaria, în perioada 02 – 03 iunie 2011.  

 
SoluŃie: 
Comisia a luat act de scrisoarea domnului Shopov şi de textul raportului şi a decis înaintarea acestor 
documente către Plenul Consiliului pentru a fi însuşite. 

 
 
 
Avizat, procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, coordonator 

 
Întocmit: Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/01 iulie  2011  


