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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            36/8693/1154/21.11.2011 

 
 

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 21 noiembrie 2011 –  

ora 13.00, 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 

 
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 

� 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 proiectului punctajului de discuŃie pentru întâlnirea reprezentanŃilor CSM cu 

experŃii Comisiei Europene, în cadrul misiunii de evaluare care va avea loc la sediul 
Consiliului, în data de 25 noiembrie 2011. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat proiectul punctajului de discuŃie, cu precizarea că sunt necesare o serie de 
modificări punctuale ce au fost enunŃate în cadrul şedinŃei. 

 
 
 
2. Nota DAERIP nr.01/29389/1154/2011 privind vizita în România a delegaŃiei Consiliului 

Judiciar din Olanda, care va avea loc în perioada 13-14 februarie 2012. 
 
SoluŃie: 

Comisia a analizat conŃinutul notei DAERIP referitoare la  propunerile părŃii olandeze şi a decis 
ca în cadrul întâlnirii să aibă loc doar o masă rotundă, iar tema discuŃiei şi numărul participanŃilor 
la acest eveniment să fie stabilite ulterior, ca urmare a demersurilor pentru organizarea vizitei. De 
asemenea, Comisia decide ca DAERIP să solicite DirecŃiei Economice şi Administrativ a CSM un 
punct de vedere cu privire la costurile implicate de organizarea acestui eveniment, urmând ca după 
primirea acestei estimări să fie completată nota iniŃială, transmisă Comisiei nr.5 şi ulterior Plenului, 
spre aprobare. Până la întocmirea notei finale, DAERIP va purta corespondenŃa cu partea olandeză 
în vederea stabilirii numărului participanŃilor şi a tematicii discuŃiilor. 

 
 

3. Adresa nr.01/29516/1154/2011 referitoare la reuniunea Grupului de coordonare privind 
Strategia Regională în domeniul JustiŃie şi Afaceri Interne şi cea de-a IV-a ConferinŃă 
Anuală de Coordonare a OrganizaŃiilor Regionale şi Partenerilor InternaŃionali în domeniul 
JustiŃie, Afaceri Interne şi Cooperare pentru Securitate, care va avea loc la Belgrad, în 
perioada 01-02 decembrie 2011. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de invitaŃia primită şi a dispus transmiterea documentaŃiei către Plenul 
Consiliului în vederea desemnării unui membru pentru a participa la aceste evenimente. Totodată, 
Comisia subliniază necesitatea ca mandatul de reprezentare să fie aprobat de Plen, precum şi 
necesitatea întocmirii unui raport ulterior participării la discuŃii, eventual prezentarea unei 
înregistrări  a expunerii reprezentantului CSM sau de o stenogramă oficială a discuŃiilor. 

 
4. Nota DAERIP nr.04/29290/1154/18.11.2011 privind plata contribuŃiei INM în cadrul 

programului de schimb al autorităŃilor judiciare, coordonat de ReŃeaua Europeană de 
Formare Judiciară (EJTN), conform facturii nr.84/28 septembrie 2011. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei DAERIP şi a dispus transmiterea către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturi, în vederea aprobării plăŃii. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

 
5. Nota DAERIP nr.04/14801/1154/2011 privind observaŃiile formulate de instituŃiile partenere 

la 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 şi-a însuşit conŃinutul notei, cu precizarea că la punctul 1 al Protocolului sunt necesare 
modificări, sens în care decide ca DAERIP să poarte corespondenŃa necesară cu Ministerul JustiŃiei 
pentru ca textul să fie enunŃat de o manieră agreată de ambele părŃi. 

 
 

 
 

Avizat, Florin-Răzvan RADU, director al DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe CSM 
 
 
        Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/21 noiembrie  2011  


