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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            25/8693/1154/07.09.2011 

 
 

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 07 septembrie 2011 –  

ora 10.00, la sediul CSM  

 

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dl. judecător Cristi Vasilică DANILEł, membru CSM 

� dna. judecător Ana Cristina LĂBUŞ, membru CSM 

 
Din partea aparatului propriu: 

� dl. Florin-Răzvan RADU, consilier juridic, director al DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii 

InternaŃionale şi Programe CSM 

� dra. Alina BĂRBULESCU, consilier juridic DAERIP-CSM 

� dna. Simona-Maya TEODOROIU, consilier juridic, şef al Serviciului Programe, 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. Aprobarea raportului lunar de progrese în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. 
 

SoluŃie: 

Comisia a aprobat proiectul raportului lunar de progrese în cadrul Mecanismului de Cooperare 
şi Verificare, urmând ca varianta finală să fie comunicată Ministerului JustiŃiei şi ReprezentanŃei 
Comisiei Europene la Bucureşti.  
 
 
2. Nota DAERIP nr.02/22072/1154/26.08.2011 privind participarea unor magistraŃi români la 

conferinŃa internaŃională cu tema „European Union judicial cooperation in criminal matters 
– the economic crimes”, ce va avea loc la Cracovia, Polonia, în perioada 29  - 30 septembrie 
2011. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat conŃinutul notei  DAERIP şi a dispus transmiterea acesteia către Plenul  
Plenul CSM, cu propunerea de aprobarea a participării magistraŃilor menŃionaŃi şi a suportării din 
bugetul Consiliului (cota alocată Institutului NaŃional al Magistraturii)  a costurilor presupuse de 
transportul internaŃional.   

 
 

3. Nota DAERIP nr.04/3374/1154/31.08.2011 privind participarea unui reprezentant al 
Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 52 sesiune plenară a GRECO, care va avea 
loc în perioada 17 – 21 octombrie 2011, la Strasbourg, FranŃa. 

 

SoluŃie: 

Comisia a aprobat conŃinutul notei DAERIP nr.04/3374/1154/2011 şi a dispus transmiterea 
acesteia către Plenul Consiliului. 

 
 

4. Notele DAERIP nr.02/22137/1154/2011 şi 03/22137/1154/2011 privind participarea unui 
reprezentant al INM la Adunarea Generală a ReŃelei Euro-Arabe de Formare Judiciară 
(REAFJ), 05-06 octombrie 2011, Amman, Iordania. 

 

SoluŃie: 

Comisia a aprobat conŃinutul notelor DAERIP nr.02/22137/1154/2011 şi 03/22137/1154/2011 şi 
a dispus transmiterea acesteia către Plenul Consiliului, în vederea desemnării şi a unui membru al 
Consiliului, precum şi a aprobării cheltuielilor implicate de participarea acestuia, în completarea 
celor presupuse de participarea reprezentantului INM.  

 
5. Nota DAERIP nr.02/22265/1154/2011 privind propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de instituire a ordonanŃei asiguratorii europene de 
indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a 
debitelor în materie civilă şi comercială. 

 

SoluŃie: 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

Comisia a apreciat că este necesară transmiterea notei către secretarul general al Consiliului 
pentru informarea, prin circulară, a instanŃelor în vederea formulării de propuneri şi observaŃii, în 
ceea ce priveşte propunerea de Regulament. De asemenea, s-a apreciat că este necesar că în 
conŃinutul scrisorii de înaintare către instanŃe să se menŃioneze că Regulamentul anexat reprezintă 
doar un proiect, astfel încât este posibil ca textul acestuia să suporte unele modificări ulterioare. 

 

6. Nota DAERIP nr. 02/22305/1154/2011 privind proiectul implementat de Şcoala NaŃională de 
Magistratură din FranŃa în parteneriat cu Institutul NaŃional al Magistraturii din România. 

 

SoluŃie: 

Comisia a aprobat propunerea de proiect, în forma comunicată de INM, şi-a însuşit conŃinutul 
notei DAERIP nr.02/22305/1154/2011 şi a propus transmiterea notei şi a proiectului către Plenul 
Consiliului, în vederea aprobării. 
 

7. Nota DAERIP nr. 02/20243/1154/2011 cu privire la proiectul privind implementare unui 
Sistem de Management al CalităŃii (SMC) la nivelul aparatului tehnic al CSM. 

 

SoluŃie: 

 Comisia a luat act de conŃinutul notei şi a dispus transmiterea acesteia (împreună cu 

documentaŃia întocmită de Consultant) către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 
vederea dezbaterii şi adoptării uneia dintre soluŃiile propuse. În funcŃie de soluŃia care va fi adoptată, 
Comisia recomandă Plenului Consiliului să se pronunŃe şi cu privire la: 

1. prelungirea eventuală, pentru o perioadă de 3-5 luni, a contractului de consultanŃă, astfel 
încât Consultantul să-şi poată îndeplini obligaŃiile contractuale legate de asistenŃa tehnică 
ce trebuie oferită CSM pe durata certificării ISO; în acest caz, procedurile Băncii 
Mondiale aplicabile, obligă CSM la transmiterea unei adrese oficiale către DIPFIE-MJ 
până în data de 15 septembrie a.c; 

2. constituirea unui grup de lucru la nivelul secretariatului general al CSM, pentru 
sintetizarea rapidă a documentaŃiei propuse de Consultant, în baza căreia se va realiza 
certificarea ISO a activităŃilor aparatului tehnic al CSM. 

 
 

 
 
Avizat, Florin-Răzvan RADU, director al DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe CSM 
 
 
 
Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/07 septembrie  2011  


