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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            35/8693/1154/14.11.2011 

 
 

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 14 noiembrie 2011 –  

ora 14.30, 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: 

� 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. Nota DAERIP nr.17/17452/1154/10.11.2011 privind aprobarea chestionarului pentru 
proiectul RECJ nr.3 „JustiŃie, societate şi mass-media” 

 

SoluŃie: 

Comisia aprobă conŃinutul notei DAERIP şi dispune transmiterea chestionarului către ReŃeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare. 
 
 
2. Nota DAERIP nr.16/17452/1154/10.11.2011 privind chestionarul referitor la măsurile 

întreprinse pentru reforma justiŃiei în Ńările europene care au membri sau observatori în 
RECJ 

 
SoluŃie: 

Comisia aprobă conŃinutul notei DAERIP şi dispune transmiterea chestionarului către ReŃeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/28750/1154/10.11.2011 privind participarea unor reprezentanŃi ai 
Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea grupului de proiect al ENCJ „JustiŃia, 
Societatea şi Mass - Media” 

 

SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP şi a dispus transmiterea către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturi, în vederea aprobării deplasării. 

 
 

4. Nota DAERIP nr.09/3374/1154/10.11.2011 privind participarea unui reprezentant al 
Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 53-a sesiune plenară a GRECO, care va 
avea loc în perioada 05 – 09 decembrie 2011, la Strasbourg, FranŃa  

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP şi a dispus transmiterea către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturi, în vederea aprobării deplasării. 

 
5. Nota DAERIP nr.02/28671/1154/09.11.2011 privind propunerea de parteneriat primită din 

partea ICON-INSTITUT Public Sector Gmbh privind participarea la proiectul 
EuropeAid/132143/C/SER/JO 

 

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

mandatului pentru exprimarea unui acord de principiu.  
 

6. Nota DAERIP nr.19/26033/1154/09.11.2011 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului 
Superior al Magistraturii la întâlnirea cu reprezentanŃii misiunii de evaluare a Comisiei 
Europene – 25 noiembrie 2011, la sediul CSM 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP şi dispune transmiterea acesteia către Plenul 
Consiliului, cu propunerea de a desemna 6 membri ai Consiliului,  precum şi reprezentanŃi ai 
aparatului tehnic-administrativ din cadrul DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi 
Programe, DirecŃiei Resurse Umane şi Organizare şi ai DirecŃiei LegislaŃie, Documentare şi 
Contencios. 

 
7. Nota DAERIP nr.02/28526/1154/09.11.2011 privind vizita la CSM a magistraŃilor străini 

incluşi în cadrul Programului de schimb între AutorităŃile Judiciare derulat sub egida 
ReŃelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) 

 

SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP şi dispune transmiterea acesteia către Plenul 
Consiliului, cu propunerea de a desemna 1 membru al Consiliului care să participe la această 
întâlnire, precum şi eventuali reprezentanŃi ai aparatului tehnic-administrativ. 

 
8. Nota DAERIP nr.02/26999/1154 cu privire la elaborarea răspunsurilor de competenŃa 

Consiliului Superior al Magistraturii la „Grila pentru evaluarea sistemelor judiciare, 2010-
2011 – Comisia pentru EficienŃa JustiŃiei a Consiliului Europei (CEPEJ) 

 

SoluŃie: 

  Comisia a luat act de forma actuală a documentului şi apreciază că se impune completarea cu 
datele comunicate de către DirecŃia Resurse Umane şi Organizare a CSM, până la data de 18 
noiembrie 2011, forma finală a documentului urmând să fie discutată în cadrul şedinŃei Comisiei nr.5 
din data de 21 noiembrie 2011. 

 
9. Propunerile DAERIP privind monitorizarea realizării măsurilor cuprinse în direcŃiile de 

acŃiune pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene, potrivit raportului publicat 
la 20 iulie 2011, asupra progreselor României în cadrul MCV. 

 

SoluŃie: 

Comisia a luat act de forma curentă a documentului care include informaŃiile primite din partea 
Comisiilor nr.1, 2, 4 şi 5, urmând să fie primite informaŃii suplimentare din partea Comisiilor nr.6 şi 
3 până la data de 18 noiembrie 2011.  

FaŃă de adresa nr.20/20153/1154/26 octombrie 2011, Comisia nr.5 a dispus transmiterea către 
preşedintele Consiliului a unui răspuns ce va fi redactat la nivelul DAERIP şi avizat de 
coordonatorul Comisiei nr.5, cu privire la stadiul actual al monitorizării îndeplinirii măsurilor 
asumate de Consiliu, în cadrul direcŃiilor de acŃiune stabilite ca urmare a Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare.  

 
 
 
 
  

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/14 noiembrie  2011  


