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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            24/8693/1154/26.08.2011 

 
 

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 26 august 2011 –  

ora 08.20, la sediul CSM  

 

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dna. judecător Livia Doina STANCIU, preşedintele ÎCCJ, membru CSM 

� dna. prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU, membru CSM 

 
Din partea aparatului propriu: 

� dl. Florin-Răzvan RADU, consilier juridic, şef al Serviciului Afaceri Europene şi RelaŃii 

InternaŃionale DAERIP-CSM 

� dra. Alina BĂRBULESCU, consilier juridic 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. Adresa nr.20243/1154/28.07.2011 referitoare la proiectul privind implementarea unui Sistem 

de Management al CalităŃii (SMC), la nivelul aparatului tehnic al CSM, Ńinând cont de 
certificarea SR EN ISO 9001:2001. 

 
SoluŃie: 

Comisia nu a formulat observaŃii referitoare la conŃinutul notei şi a dispus transmiterea acesteia 
(împreună cu documentaŃia întocmită de consultant) către Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, în vederea dezbaterii şi aprobării. Ulterior, după o eventuală aprobare a documentelor 
întocmite de consultant, Comisia recomandă Plenului Consiliului să se pronunŃe şi cu privire la 
începerea demersurilor pentru contractarea serviciilor unei firme care va realiza certificarea  SR EN 
ISO 9001:2001. 
 
 
2. Adresa nr.02/15329/1154/08.08.2011 referitoare la solicitarea adresată DAERIP pentru 

colectarea  informaŃiilor privind modalitatea de implementare a sistemului de management 
al calităŃii SR EN ISO 9001:2008 în Ńările cu statut de membru sau observator al ReŃelei 
Europene a Consiliilor Judiciare. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul adresei şi a dispus conexarea acesteia cu adresa nr. 
20243/1154/28.07.2011, discutată anterior la punctul 1. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/20032/1154/2011 privind seminarul organizat de Comisia Europeană 
referitor la opŃiunile viitoare în ce priveşte reŃinerea datelor. 

 
SoluŃie: 

Comisia apreciază că este necesar şi util ca la seminarul organizat de Comisia Europeană 
referitor la opŃiunile viitoare în ce priveşte reŃinerea datelor, ce va avea loc în data de 19 septembrie 
2011, să participe un reprezentant al DirecŃiei LegislaŃie, Documentare şi Contencios a Consiliului, 
Ńinând cont de subiectele ce urmează să fie dezbătute. În acest sens, nota nr. 02/20032/1154/2011 se 
va înainta secretarului general al Consiliului pentru a desemna un participant, numele acestuia 
urmând să fie transmis, prin intermediul DAERIP-CSM, către ReŃeaua Europeană a Consiliilor 
Judiciare - ENCJ  şi Comisia  Europeană, înaintea datei de 09 septembrie 2011 (termenul-limită 
menŃionat de organizatori). 

 
 

4. Nota DAERIP nr.07/18386/1154/03.08.2011 privind achiziŃionarea biletelor de avion şi a 
rezervării unor camere de hotel pentru deplasările efectuate în străinătate conform 
Regulamentului aprobat prin HCSM nr.424/A/07 iunie 2006. 

 
SoluŃie: 

Nota DAERIP nr.07/18386/1154/03.08.2011 va fi înaintată Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru a decide asupra procedurii viitoare de achiziŃie a biletelor de avion, a cazării şi 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

a organizării unor evenimente de protocol necesare pentru reprezentarea instituŃiei.  În acest sens 
este necesară exprimarea unei opinii majoritare cu privire la varianta optimă de efectuare a acestor 
demersuri, fie prin intermediul Biroului Protocol al Consiliului, fie prin contractarea unei firme 
specializate în domeniu (prin intermediul căreia să se emită biletele de avion, să fie efectuate 
cazările pentru deplasările externe ale reprezentanŃilor Consiliului şi să fie organizate anumite 
seminarii, conferinŃe, vizite şi ateliere de lucru în plan intern), iar în cazul adoptării variantei de 
externalizare a acestor servicii să se adopte o decizie referitoare la demararea procedurii de 
achiziŃie.  

 
5. Nota DAERIP nr.06/26964/1154/02.08.2011 privind semnarea acordului de cooperare cu 

Consiliul Superior al Magistraturii din Italia, în domeniul evaluării profesionale a 
magistraŃilor. 

 
SoluŃie: 

Comisia şi-a însuşit textul acordului de cooperare, cu observaŃiile formulate prin nota DAERIP 
nr.06/26964/1154/02.08.2011. De asemenea, Comisia a decis conexarea notelor DAERIP 
nr.04/26964/1154/02.06.2011 şi  nr.06/26964/1154/02.08.2011 şi transmiterea acestora către Plenul 
Consiliului, în vederea aprobării, cu observaŃia că partea italiană a propus semnarea acordului de 
colaborare, în luna octombrie 2011, la Roma, la acest eveniment fiind invitat să participe 
preşedintele Consiliului. 

 
6. Nota DAERIP nr.01/20104/1154/27.07.2011 privind restructurarea secŃiunilor site-ului 

Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la afacerile europene şi cooperarea juridică 
internaŃională. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat conŃinutul notei DAERIP nr. 01/20104/1154/27.07.2011 şi a decis 
transmiterea acesteia către secretarul general al Consiliului pentru a fi inclusă pe ordinea de zi a 
şedinŃei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
7. Nota DAERIP nr.07/12605/1154/2011 privind propunerile înaintate de către Institutul 

NaŃional al Magistraturii şi Şcoala NaŃională de Grefieri pentru accesarea de fonduri 
europene în cadrul programelor Comisiei Europene (fonduri de grant). 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP nr.07/12605/1154/2011 şi de propunerile 
formulate de INM şi SNG, apreciind că accesarea fondurilor europene, prin intermediul proiectelor 
sugerate este necesară şi utilă. Din aceste considerente, Comisia nr.5 apreciază că sunt necesare şi 
următoarele măsuri: 
- selectarea transparentă a experŃilor şi lărgirea ariei de selecŃie a acestora (magistraŃi, formatori 

din cadrul programelor de formare continuă şi/ sau specialişti în domeniul cooperării judiciare în 
materie penală şi civilă din cadrul autorităŃilor centrale române, potrivit Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaŃională în materie penală şi, respectiv, Legii nr. 189/2003 
privind asistenŃa judiciară internaŃională în materie civilă şi comercială). 
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- implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în aceste proiecte, ca şi autoritate de 
implementare. 

- efectuarea demersurilor care se impun în vederea identificării partenerilor externi pentru a spori 
şansele de eligibilitate în proiectele care au un caracter transnaŃional. 

 
 

8. Nota DAERIP nr.02/19495/1154/2011 privind invitaŃia adresată SNG de participare la 
grupul de lucru IMI PQ NET. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de invitaŃia adresată Şcolii NaŃionale de Grefieri şi apreciază că decizia 
privind implicarea în activităŃile menŃionate în invitaŃie revine SNG. 
 
9. Nota1 DAERIP nr.02/19555/1154/19.07.2011 privind participarea unui formator al INM la 

cea de-a 5-a ediŃie a ConferinŃei InternaŃionale pentru Formare Judiciară, ce va avea loc în 
perioada 31 octombrie  - 03 noiembrie 2011, la Bordeaux, FranŃa. 

 
SoluŃie: 

Având în vedere informaŃiile suplimentare comunicate de Institutul NaŃional al Magistraturii şi 
faptul că deplasarea se înscrie în bugetul alocat INM, Comisia avizează favorabil nota 
02/19555/1154/19.07.2011 şi dispune transmiterea către Plenul Consiliului, spre aprobare. 

 
10. Nota DAERIP nr.02/19783/1154/2011 privind Cartea Verde pentru întărirea încrederii în 

spaŃiul judiciar european, cu privire la aplicarea legislaŃiei penale a Uniunii Europene în 
domeniul detenŃiei. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat conŃinutul notei nr.02/19783/1154/2011 şi propunerile conŃinute în aceasta, 
urmând ca punctul de vedere întocmit la nivelul DAERIP-CSM să fie comunicat ReŃelei Europene a 
Consiliilor Judiciare – ENCJ. 

 
11. Nota DAERIP nr.02/21559/1154/2011 privind invitaŃia adresată Consiliului Superior al 

Magistraturii în vederea participării la conferinŃa „Reformele sistemului judiciar din Turcia 
– EvoluŃia Înaltului Consiliu al Judecătorilor şi Procurorilor din perspectivă europeană”, 25 
– 26 octombrie 2011, Istanbul. 

 
SoluŃie: 

                                                 
1 Nota a fost discutată în şedinŃa Comisiei nr.5 din data de 20 iulie 2011 şi s-a decis: „Luând în considerare soluŃia de 

la punctul anterior, Comisia a amânat discutarea acestei note până la primirea unui răspuns din partea Institutului 

NaŃional al Magistraturii, cu privire la deplasările externe estimate pentru anul 2011”. 
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      Luând în considerare conŃinutul invitaŃiei, Comisia propune desemnarea domnului procuror 
George BĂLAN, vicepreşedintele Consiliului, urmând ca Plenul Consiliului să decidă cu privire la 
cel de-al doilea reprezentant al delegaŃiei, fiind exprimate următoarele variante: 
� fie un judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
� fie un reprezentant al aparatului tehnic-administrativ al Consiliului, fiind propus domnul Marius 
TUDOR, consilier juridic în cadrul DAERIP-CSM. 
          Comisia subliniază că organizatorii vor suporta costurile de participare implicate de 
transportul internaŃional (bilet de avion) şi cazare pentru două persoane.   

 
12. InvitaŃie de participare la cea de-a şasea întâlnire plenară a ReŃelei InstanŃelor Pilot  - 

CEPEJ, ce va avea loc în data de 22 septembrie 2011, la Strasbourg, FranŃa. 
 

SoluŃie: 
Comisia a apreciat că, pentru asigurarea continuităŃii şi având în vedere obiectul întâlnirii 

plenare a CEPEJ, este necesară desemnarea unui reprezentant al instanŃei pilot din proiect, şi anume 
Tribunalul Argeş (de preferat acelaşi judecător care a participat la întâlnirea anterioară). În acest 
sens, Comisia a decis transmiterea adresei către secretarul general al Consiliului pentru contactarea 
Tribunalului Argeş şi a desemnării unui reprezentant, propunerea urmând a fi aprobată ulterior de 
Plenul (cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de organizator, Consiliul Europei, conform 
regulilor financiare fiind alocată o diurnă zilnică de 150 de euro pe zi – 50% pentru cazare, 15% 
pentru fiecare masă principală şi 20% pentru alte cheltuieli ).     

 
13. Adresa INM nr.01/22072/1154/26.08.2011 privind invitaŃia de participare la conferinŃa 

internaŃională cu tema „European Union judicial cooperation in criminal matters – the 
economic crimes”. 

 
Comisia a luat act de selecŃia magistraŃilor propuşi pentru a participa la conferinŃa „European 

Union judicial cooperation in criminal matters – the economic crimes”, ce va avea loc în perioada 29 
– 30 septembrie 2011, la Cracovia, Polonia, aceştia fiind: 

1. doamna Camelia BOGDAN, judecător la Tribunalul Bucureşti 
2. doamna Daniela BURUIANĂ, procuror la DIICOT 
3. doamna Elena HACH, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov 
4. doamna Emilia JILAVU-PAICU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti 
5. doamna Anamaria TRANCĂ, judecător la Tribunalul Bucureşti. 

În adresa INM se precizează că organizatorii conferinŃei vor asigura cazarea şi masa 
participanŃilor. 

Luând în considerare aceste aspecte, Comisia avizează favorabil deplasarea şi propune 
întocmirea unei note la nivelul DAERIP în vederea informării Plenului CSM, cu propunerea de 
aprobare a participării magistraŃilor menŃionaŃi anterior şi a suportării din bugetul alocat INM  a 
costurilor presupuse de transportul internaŃional.   

 
 

Întocmit: 
Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/26 august  2011  


