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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            34/8693/1154/07.11.2011 

 
 

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 07 noiembrie 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. 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 

� 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. Nota DAERIP nr.02/14801/1154/2011 privind proiectul 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 aprobă proiectul protocolului, cu observaŃiile formulate, şi dispune comunicarea, prin 
intermediul secretarului general al Consiliului, către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, cu rugămintea de a formula eventuale observaŃii până 
la data de 18 noiembrie 2011. 
 
 
2. Nota DAERIP nr.05/25757/1154/2011, completare la nota nr.02/25757/1154/2011 privind 

solicitarea doamnei procuror Elena Hach. 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP, de cel al adresei nr.3394/01 noiembrie 2011 al 
Institutului NaŃional al Magistraturii, prin care se arată că opinia INM este în sensul că acordarea 
diurnei şi a contravalorii transportului de la aeroportul din Cracovia la sediul Şcolii NaŃionale 
pentru Judecători şi Procurori nu se justifică.  

Totuşi, potrivit art.14 alin.1 din Regulament1, personalul prevăzut la art.1 trimis în străinătate, 
beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru Ńara în care are loc deplasarea potrivit categoriei în 
care se încadrează, în cazul când cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, 
reglementare prevăzută şi de H.G. nr.518/1995.  

În ceea ce priveşte transportul, art.16 din Regulament prevede că „transportul dus-întors, pe 
distanŃa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare se face cu mijloacele de transport ale unităŃilor 
trimiŃătoare, cu cele personale sau cu taxiul, cu decontarea corespunzătoare”, reglementare 
prevăzută şi de H.G. nr.518/1995.  

MenŃionăm că doamna procuror Hach a depus ulterior documentele justificative necesare pentru 
decontarea transportului.  

Din aceste considerente, Comisia dispune transmiterea notei DAERIP nr.05/25757/1154/2011 
către Plen, în vederea analizării posibilităŃii de acordare a fracŃiunii de diurnă cuvenită şi  
decontarea transportului între aeroportul din Cracovia, Polonia şi hotel.  

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/27928/1154/2011 privind deplasarea domnului judecător Nicolae 
HoraŃius Dumbravă la reuniunea organizată de AgenŃia Uniunii Europene pentru Drepturi 
Fundamentale (FRA), cu tema „Serviciile de sprijinire a victimelor în Uniunea Europeană: 
prezentarea şi evaluarea drepturilor victimelor în practică”, Viena, 10 – 11 noiembrie 2011. 

 

SoluŃie: 

 
                                                 
1 Regulamentul privind deplasarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a personalului din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, Institutului NaŃional al Magistraturii şi Şcolii NaŃionale de Grefieri în străinătate, în cadrul unor 
misiuni cu caracter temporar, aprobat prin HCSM nr.424/A/07 iunie 2006 şi modificat prin HCSM nr.505/21 iulie 2011. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

 
Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP. De asemenea, Comisia apreciază că pentru o 

bună planificare a şedinŃelor de Plen şi respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 
Superior al Magistraturii aprobat prin HCSM nr.424/A/07 iunie 2006 şi modificat prin HCSM 
nr.505/21 iulie 2011 este necesară comunicarea în timp util a invitaŃiilor de participare la evenimente 
externe, conform articolului 3. Este necesară şi evidenŃierea faptului că, potrivit normelor indicate, 
orice deplasare efectuată în interes de serviciu de către membrii Consiliului trebuie supusă aprobării 
Plenului Consiliului. În acest sens, coordonatorul Comisiei nr.5 va aduce în atenŃia membrilor 
Consiliului, într-o şedinŃă viitoare a Plenului, procedura care trebuie parcursă în cazul primirii unei 
invitaŃii care implică o deplasare internaŃională. 

 
 

4. Nota DAERIP nr.02/26218/1154/2011 referitoare la punctul de vedere privind proiectul 
Planului multianual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru perioada 2011 - 2016 

 
SoluŃie: 

Comisia îşi însuşeşte conŃinutul notei DAERIP, împreună cu observaŃiile formulate suplimentar 
de către doamna procuror GraŃiana Isac şi dispune transmiterea acestor documente (reunite sub 
forma observaŃiilor formulate de către Comisia nr.5 privind planul multianual), către Comisia nr.2 – 
„Consolidarea şi eficientizarea instituŃională a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

 
5. Nota DAERIP nr.03/27890/1154/2011 privind participarea reprezentanŃilor Consiliului 

Superior al Magistraturii la reuniunea grupului de lucru al ReŃelei Europene a Consiliilor 
Judiciare cu tema „Cereri de cooperare”, Londra, 24 – 25 noiembrie 2011. 

 

SoluŃie: 
Comisia a aprobat nota DAERIP şi a dispus transmiterea către Plen, în vederea aprobării 

deplasării domnului procuror George BĂLAN, vicepreşedintele Consiliului şi a doamnei Georgiana 
Camelia IORGULESCU, membru al Consiliului.  

 

6. Aprobarea raportului lunar de progrese în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. 
 

SoluŃie: 

Comisia apreciază că este utilă includerea în raportarea lunară şi a faptului că proiectul cu 
finanŃare europeană - JUST/2010/JCIV/PR/0016/A4 a fost atribuit Consiliul Superior al 
Magistraturii, în parteneriat cu Academia de Drept European (ERA).  

Totodată, Comisia apreciază că este necesară informarea Plenului prin includerea unei note a 
DAERIP în acest sens, precum şi informarea Biroului de informare publică şi relaŃii cu mass-media 
al Consiliului, în vederea emiterii unui comunicat de presă. 

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.   

Comisia a decis introducerea în raportare a faptului că s-a decis devansarea sesiunii de 
transferuri din data de 28, în data de 21 noiembrie, astfel încât să fie posibilă valorificarea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

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

examenului de promovare în funcŃii de execuŃie de către magistraŃii care au promovat acest examen 
în sesiunea din mai 2011.   

Astfel, data la care termenul de 6 luni de valorificare se împlineşte este 24 noiembrie 2011. Prin 
analizarea prealabilă a transferurilor, s-a creat posibilitatea pentru magistraŃii care au promovat 
examenul din mai 2011 să şi-l valorifice în şedinŃa de Plen din 22 noiembrie 2011. 

 
 

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

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/07 noiembrie  2011  


