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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
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României, republicată) 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            38/8693/1154/28.11.2011 

 
 

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 28 noiembrie 2011 –  

ora 12.30, la sediul CSM  

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dna. judecător Ana Cristina LĂBUŞ, membru CSM 

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

 
Pentru doamna judecător Livia Doina STANCIU, preşedinte al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 
membru de drept al CSM, a participat doamna Silvia IANCU, magistrat asistent şef, director de 
cabinet  

 
Din partea aparatului propriu: 

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

InternaŃionale şi Programe CSM 

� dna. Simona-Maya TEODOROIU, consilier juridic, şef al Serviciului Programe, 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. Analizarea discuŃiilor din cadrul întâlnirii cu experŃii Comisiei Europene din cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare; adoptarea unor măsuri concrete. 
 
SoluŃie: 

  

Background: 

 

Vineri, 25 noiembrie a.c., a avut loc, la sediul CSM, întâlnirea reprezentanŃilor CSM cu experŃii 

misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.  

 

CSM a fost reprezentat de:  

• judecător HoraŃius DUMBRAVĂ, preşedintele CSM 
• judecător Mircea ARON, membru CSM 
• judecător Alina GHICA, membru CSM 
• judecător Ana LĂBUŞ, membru CSM  
• procuror Oana SCHMIDT – HĂINEALĂ, membru CSM 
• judecător Alexandru ŞERBAN, membru CSM  
• Florin Răzvan RADU, directorul DAERIP 
• Maya TEODOROIU, şef Serviciu Programe DAERIP 
• Alina BĂRBULESCU, consilier juridic DAERIP 
• judecător Constantin NICOLAE, directorul DLDC 
• Andreea IRINCIUC, consilier juridic DLDC 
• judecător Monica STAN, DRUO 
• procuror Maria MILITARU, şef Serviciu RU pentru procurori, DRUO 

 

Subiectele abordate în cadrul discuŃiilor, potrivit temelor de interes propuse de CE, au fost 
următoarele: 
 
• stadiul reformei judiciare şi al implementării noilor coduri; 
• reforma structurală a sistemului judiciar/ evaluare funcŃională; 
• resursele umane şi capacitatea sistemului judiciar; 
• integritatea şi responsabilitatea sistemului judiciar/ reforma InspecŃiei Judiciare; 
• coerenŃa transparenŃa şi eficienŃa actului de justiŃie/ măsuri pentru îmbunătăŃirea practicii judiciare; 
• reforma Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi numirile la instanŃa supremă; 
• celeritatea în cauzele de mare corupŃie; 
• caracterul disuasiv şi coerent al sancŃiunilor în cauzele de mare corupŃie; 
• măsuri pentru creşterea eficienŃei şi pentru unificarea practicii Comisiilor de investigare a averilor; 
• măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii judiciare în cauzele instrumentate de ANI; 
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• îmbunătăŃirea practicii judiciare în materia recuperării produsului infracŃiunilor şi a investigării 
infracŃiunilor de spălare de bani 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Având în vedere tematicile abordate în cadrul întâlnirii cu experŃii din cadrul Mecanismului de 

Cooperare şi Verificare şi analizând posibilele direcŃii de acŃiune pe care Consiliul Superior al 
Magistraturii ar trebui să le adopte, Comisia nr.5 a apreciat că se remarcă următoarele aspecte: 

- în urma examinării studiilor de impact şi a concluziilor din cadrul Proiectului finanŃat 
de Banca Mondială „Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă al 
judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităŃii activităŃii în instanŃe”, Consiliul ar 
trebui să elaboreze o strategie de resurse umane pentru judecători şi pentru procurori, 
pe termen scurt şi mediu. În acest sens, Comisia nr. 5 propune Plenului CSM  să 
sesizeze Comisia nr. 3 „Eficientizarea activităŃii şi performanŃa judiciară a instanŃelor 
şi parchetelor”, pentru efectuarea demersurilor ulterioare. 

- în ceea ce priveşte InspecŃia Judiciară, se impune ca, odată cu dezbaterea şi adoptarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a InspecŃiei Judiciare, să se stabilească un 
model de raport care să îndeplinească atât cerinŃele privind concizia, cât şi standardele 
de calitate şi cele privind indicatorii de performanŃă. Din aceste considerente,  Comisia 
nr. 5 propune Plenului CSM să sesizeze grupul de lucru constituit în acest scop, pentru 
a Ńine cont de aspectele care au rezultat în urma discuŃiilor cu experŃii Comisiei 
Europene, dar şi de cele care au fost evidenŃiate în cadrul proiectului derulat cu Banca 
Mondială. 

Comisia nr.5 învederează că restul aspectelor discutate cu experŃii din cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare constituie deja obiectul unor măsuri care sunt monitorizate periodic.  

 
 
2. Adoptarea variantei finale a Protocolului de colaborare între Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul JustiŃiei, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în vederea consolidării activităŃilor de atragere a 
fondurilor europene şi internaŃionale. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat varianta finală a protocolului şi a dispus ca secretarul general să transmită 
documentul spre semnare către instituŃiile partenere, după semnarea acestuia de către preşedintele 
CSM. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/29980/1154/25.11.2011 în atenŃia Comisiei nr.5 „RelaŃia cu Uniunea 
Europeană şi organismele internaŃionale” referitoare la procedura de raportare a stadiului 
contractării/implementării proiectelor gestionate de Consiliul Superior al Magistraturii, 
către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. 
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SoluŃie: 
Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP. 

 
 

 
Avizat, Florin-Răzvan RADU, director al DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe CSM 

 
 
        Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/28 noiembrie  2011  


