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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            08/1227/1154/26.06.2013 

 
APROB, 

 
procuror  Oana Andrea SCHMIDT HĂINEALĂ, 
preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 

     Coordonator al Comisiei nr. 3 
 
 
 

  COMISIA nr. 3 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

    - Minuta  întâlnirii din data de 26 iunie 2013 –  
ora 12.30, la sediul CSM  

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dna. Daniela CIOCHINĂ1, membru CSM 

� dna. prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU2, membru CSM  

� dl. procuror Bogdan GABOR, membru CSM 

� dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM 

� dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM3 

� dna. judecător dr. Livia Doina STANCIU, preşedintele ÎCCJ, membru de drept al CSM4 
 
 
 

Din partea aparatului propriu: 

� dl. Florin-Răzvan RADU, directorul DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi 
Programe 

 
 

Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 

                                                 
1 În conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcŃionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
2 În conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcŃionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
3 În conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcŃionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
4 În conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcŃionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

 
1. Raportul DAERIP nr.12/8691/1154/12.06.2013 privind participarea delegaŃiei Consiliului 

Superior al Magistraturii la cea de-a IX-a Adunare Generală a ReŃelei Europene a 
Consiliilor Judiciare, Sofia, 05-07 iunie 2013; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de raport şi a propus transmiterea acestuia către Plenul Consiliului, spre 

aprobare. 
 
 
2. Informarea nr.01/16304/1154/25.06.2013 privind participarea preşedintelui Consiliului 

Superior al Magistraturii la cea de-a 60-a sesiune plenară a GRECO; 
 
SoluŃie: 

 Comisia a luat act de nota de informare  şi a propus transmiterea acesteia către Plenul 

Consiliului. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.01/13052/1154/2013 referitoare la proiectele ce urmează să fie depuse de 
Consiliul Superior al Magistraturii în vederea obŃinerii de finanŃare în cadrul Programelor 
JustiŃie Civilă şi JustiŃie Penală ale Uniunii Europene; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de nota DAERIP şi a propus transmiterea acesteia către Plenul 

Consiliului, în vederea aprobării. 

 

 
4. Nota DAERIP nr.02/14720/1154/11.06.2013 privind participarea a doi auditori de justiŃie, 

după absolvirea INM, la un stagiu de trei luni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 
 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat nota DAERIP şi a propus transmiterea acesteia către Plenul Consiliului, 

în vederea aprobării participării  a doi auditori de justiŃie, după absolvirea INM, la un stagiu de trei 

luni la CEDO şi a suportării din bugetul CSM a cheltuielilor aferente. 
 
 

5. Nota DAERIP nr.07/1416/1154/19.06.2013 privind calendarul estimativ al activităŃilor la 
care INM va fi reprezentat în anul 2013; 
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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 nota DAERIP şi a propus transmiterea acesteia către Plenul 

Consiliului, spre informare. 
 
 

6. Adresa Ministerului JustiŃiei nr.01/15870/1154/19.06 referitoare la reuniunea grupului de 
lucru privind prevenirea corupŃiei, 26-28 august 2013, Viena; 

 
SoluŃie: 

Comisia a fost informată despre faptul că s-a purtat corespondenŃă cu Ministerul JustiŃiei în 

sensul includerii în delegaŃia română care va participa la eveniment şi a unui membru CSM şi a 

propus transmiterea adresei către Plenul Consiliului, în vederea desemnării unui reprezentant care 

să participe la aceste eveniment. 

 
 

7. Adresa INM  nr.06/1416/1154/25.06.2013, în completarea adresei nr.263/18.01.2013 privind 
deplasarea doamnei director Octavia SPINEANU-MATEI şi a doamnei formator Otilia 
Ştefania PĂCURARI la Ankara, Turcia, în perioada 27-30 iunie 2013; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de adresa INM şi a propus transmiterea acestuia către Plenul Consiliului, 

spre aprobare. 

 
 

8. Adresa Camerei DeputaŃilor nr.01/16283/1154/25.06.2013 privind invitaŃia adresată 
Consiliului Superior al Magistraturii de a se întâlni cu delegaŃia Comisiei de la VeneŃia, în 
data de 05 iulie 2013; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de adresa Camerei DeputaŃilor şi a apreciat că este oportun ca la această 

întâlnire să participe preşedintele  şi vicepreşedintele CSM, alături de alŃi doi membri aleşi ai CSM, 

unul din cadrul  SecŃiei pentru judecători şi unul din cadrul SecŃiei pentru procurori.  

În acest sens, Comisia consideră că invitaŃia trebuie discutată şi în Plenul Consiliului, în 

vederea desemnării celorlalŃi doi membri ai CSM. 

De asemenea, s-a precizat că DirecŃia LegislaŃie, Documentare şi Contencios a CSM 

elaborează în prezent un punctaj de discuŃii pentru întâlnirea cu reprezentanŃii Comisiei de la 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

VeneŃia, acest document urmând să fie discutat şi în cadrul comisiilor interne ale CSM, înaintea datei 

de 05 iulie 2013.  

 
9. Informare nr.16434/1154/26.06.2013 privind prima reuniune a grupului inter-instituŃional în 

vederea elaborării unui document strategic pentru dezvoltarea sistemului judiciar şi a unui 
plan de acŃiune 2014-2017; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de acest document şi a propus transmiterea acestuia către Plenul 

Consiliului, spre informare. 
 
 

10. Nota DAERIP nr.01/16454/1154/26.06.2013 privind participarea preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a preşedintelui Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie la o întâlnire 
cu oficiali ai Comisiei Europene, care va avea loc în data de 10 iulie 2013, la Bruxelles, 
Belgia. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de nota DAERIP şi a propus transmiterea acestuia către Plenul 

Consiliului, spre aprobare. 

Totodată, s-a precizat că punctajul de discuŃii redactat pentru întâlnirea cu oficialii Comisiei 

Europene va fi finalizat de DAERIP până la data de 09 iulie 2013, astfel încât aspectele analizate să 

includă toate evoluŃiile ce vor avea loc până la acel moment. 

De asemenea, Comisia a luat act de faptul că, prin email, domnul judecător Nicolae HoraŃius 

DUMBRAVĂ, membru al CSM,  a comunicat propunerea sa ca din delegaŃie să facă parte şi domnul 

judecător Adrian BORDEA, vicepreşedintele CSM.  

 
 
 
 
 
 

Avizat, Florin Răzvan RADU, director DirecŃia Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe 
 

      

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/26  iunie  2013  


