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

23/8693/1154/25.07.2011

APROB,

Procuror Oana Andrea SCHMIDT HĂINEALĂ,
Coordonator al Comisiei nr. 5

COMISIA 5 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE
INTERNAłIONALE

- Minuta întâlnirii din data de 25 iulie 2011 –
ora 12.00, 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



dna. judecător Ana Cristina LĂBUŞ, membru CSM

Din partea aparatului propriu:




dl. Florin-Răzvan RADU, consilier juridic, şef al Serviciului Afaceri Europene şi RelaŃii
InternaŃionale DAERIP-CSM, împuternicit cu exercitarea funcŃiei de director al DAERIP
dna. Simona Maya TEODOROIU, consilier juridic, şef al Serviciului Programe – DAERIP
CSM
dna. procuror Cristina BEN EZRA, consilier juridic DAERIP-CSM

Secretariat:


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

Adresa: Calea Plevnei, Nr. 141B, Sector 6, Bucureşti
Tel: 021/ 319.81.89; Fax: 021/ 311.69.44
Web: www.csm1909.ro
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1. Adresa nr.19921/1154/25.07.2011 primită din partea Ministerului JustiŃiei cu privire la
proiectul Planului multianual al Consiliului Superior al Magistraturii.
SoluŃie:
Comisia a luat act de observaŃiile formulate în adresa nr.19921/1154/25.07.2011, a apreciat că
sunt conforme cu aspectele discutate de membrii Consiliului în cadrul şedinŃelor de lucru şi a
concluzionat că Planul multianual trebuie să fie revizuit, în sensul formulării unor obiective clare şi
realizabile, în acord cu cadrul constituŃional şi normativ, dar şi cu recomandările formulate de
Comisia Europeană în Raportul privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de
cooperare şi verificare (dat publicităŃii la data de 20 iulie 2011).
De asemenea, potrivit celor stabilite în şedinŃa Plenului din 21 iulie 2011, Comisia apreciază că
Planul multianual va trebui să cuprindă şi propunerile primite din partea InspecŃiei Judiciare de pe
lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului NaŃional al Magistraturii şi Şcolii
NaŃionale de Grefieri, precum şi a direcŃiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Superior al Magistraturii privind un plan de acŃiune pentru implementarea
recomandărilor ce intră în competenŃa Consiliului Superior al Magistraturii. DirecŃia Afaceri
Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe din cadrul aparatului Consiliului Superior al
Magistraturii va elabora, pe baza acestor propuneri şi a analizei pe care o va efectua, un proiect de
plan de acŃiune.
Totodată, Comisia consideră că este oportun ca proiectul planului de acŃiune, fundamentat pe
analiza DAERIP, să fie discutat în şedinŃa Comisiei nr.4, în prima jumătate a lunii august, iar ulterior
să fie discutat şi în şedinŃa Comisiei nr.5, în a doua decadă a lunii august.
2. Adresa nr.04/12997/1154/2011 primită din partea Ministerului FinanŃelor Publice – Oficiul
de PlăŃi şi Contractare Phare cu privire la reprogramarea misiunii de verificare on the spot
înaintea declaraŃiei finale pentru proiectele Facilitatea de TranziŃie RO 2007/IB/JH-01, RO
2007/IB/JH-24 TL, RO 2007/IB/JH-25 TL, RO 2007/IB/JH-26 TL
SoluŃie:
Comisia a luat act de conŃinutul adresei şi a decis ca DAERIP să întreprindă demersurile
necesare pentru desfăşurarea în bune condiŃii a misiunii de verificare.
3. Nota DAERIP nr.03/12853/1154/25.07.2011 referitoare la cererea doamnei Călina
GHIłULESCU privind excluderea din componenŃa UnităŃii de Implementare a
Programelor (U.I.P.).
SoluŃie:
Comisia îşi însuşeşte punctul de vedere exprimat prin nota nr. 03/12853/1154/25.07.2011 şi
apreciază că o eventuală înlocuire din componenŃa U.I.P. se va putea face la o dată ulterioară, în
cursul procedurii de reorganizare a D.A.E.R.I.P.
În acelaşi timp, Comisia apreciază că este necesară păstrarea personalului actual, care are
instruirea şi experienŃa necesară accesării şi implementării în domeniul programelor, cu atât mai
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mult cu cât în perioada imediat următoare Consiliul Superior al Magistraturii intenŃionează să aplice
pentru liniile de finanŃare ce urmează să fie deschise în cadrul cererilor de candidatură organizate de
Comisia Europeană.
4. a. Nota DAERIP nr.19881/1154/22.07.2011 cu privire la aprobarea termenilor de referinŃă
(caietul de sarcini) pentru proiectul privind realizarea celui de-al doilea sondaj de opinie, în
cadrul programului Băncii Mondiale privind reforma sistemului judiciar (Împrumut IBRD
4811 – RO)
b. ROMANIA – Programul privind Reforma Sistemului Judiciar (LN 4811 – RO) – Sondaj
de opinie (baseline survey) cu privire la experienŃele, atitudinile şi percepŃiile actuale privind
implementarea reformelor sistemului judiciar în România / termeni de referinŃă pentru
angajarea unei firme specializate.
c. Nota DAERIP nr.19907/1154/22.07.2011 de prezentare a stadiului implementării
proiectelor finanŃate de Banca Mondială (Programul privind Reforma Sistemului Judiciar,
Împrumut IBRD – RO4811) destinate CSM, INM şi SNG şi a activităŃilor care urmează a fi
derulate – iulie 2011
SoluŃie:
Comisia apreciază că prin nota DAERIP nr. 19881/1154/22.07.2011 este necesar să se informeze
Plenul CSM cu privire la păstrarea în conŃinutul sondajului de opinie a întrebărilor privind cariera
magistraŃilor, iar publicul Ńintă trebuie să fie constituit din justiŃiabili, iar nu din publicul larg. Atât
conŃinutul notei, cât şi termenii de referinŃă anexaŃi au caracter confidenŃial, conform specificului
acestui stadiu al procedurii, astfel încât aceste documente nu trebuie publicate pe site-ul
Consiliului sau în EMAP, pentru a nu se afecta bunul mers al procedurilor de licitaŃie.
În ceea ce priveşte punctul c, Comisia face trimitere la propunerea de stabilire a unui parteneriat
(protocol) între principalele instituŃii ale sistemului judiciar în vederea consolidării activităŃilor de
accesare a fondurilor europene, pe obiective şi domenii de interes, aprobat în şedinŃa Plenului CSM
din data de 12 iulie 2011 şi apreciază că DAERIP trebuie să efectueze demersurile ulterioare pentru
discutarea termenilor acestui document cu părŃile vizate.

Avizat:
Florin-Răzvan RADU, şef al Serviciului Afaceri Europene şi RelaŃii InternaŃionale DAERIP-CSM

Întocmit:
Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/25 iulie 2011
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