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APROB, 

procuror  Oana Andrea SCHMIDT HĂINEALĂ, 

membru al  Consiliului Superior al Magistraturii 

     coordonator al Comisiei nr. 3 
 
 
 

  COMISIA nr. 3 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 

INTERNAłIONALE 
 

    - Minuta  întâlnirii din data de 11 martie 2014 –  
ora 09.00, la sediul CSM  

 
AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

� dl. judecător Mircea Bucurel ARON, membru CSM 
� dl. judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ, membru CSM 
� dl. procuror Bogdan GABOR, membru CSM 
� dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM 
� dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM 
� dl. procuror Gheorghe MUSCALU, vicepreşedintele CSM 
� pentru dna. judecător Livia Doina STANCIU, preşedintele Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 

membru de drept al CSM, a participat dna. Ruxandra OLARU, magistrat-asistent ÎCCJ. 
� dl. judecător Alexandru ŞERBAN, membru CSM 
� dl. judecător Marius Badea TUDOSE, membru CSM 

 
Invitat: 

� dl. judecător Adrian BORDEA, preşedintele CSM 
 
Din partea aparatului propriu: 

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

� dl. procuror Flavian Alexandru POPA, şef al Serviciului Afaceri Europene, RelaŃii 
InternaŃionale şi Protocol 

� dra. Alina BĂRBULESCU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 
DAERIP-CSM 

 
 

Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 
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1. Raport privind progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare 

(MCV), în perioada ianuarie – martie 2014; 
 
SoluŃie: 

Membrii Comisiei au formulat o serie de observaŃii, în vederea completării raportului întocmit 

la nivelul DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe. În acest sens, între altele, 

urmează a se introduce poziŃia Consiliului cu privire la articolele 276 şi 277 din Noul Cod penal, 

precum şi faŃă de Raportul anticorupŃie al UE, devansarea datei concursului pentru admiterea la 

Şcoala NaŃională de Grefieri şi suplimentarea numărului posturilor de grefieri.  

De asemenea, opinia majoritară a Comisiei a fost de a anexa raportului şi decizia Plenului  

din 30 ianuarie 2014 privind necesitatea de a  sesiza Ministerului JustiŃiei în vederea iniŃierii,  de 

urgenŃă,  de către Guvern, a unui proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea  Noului 

Cod penal, Noului Cod de procedură penală şi a altor acte normative. 

S-a stabilit ca forma finală a raportului de progrese să fie distribuită către toŃi membrii 

Comisiei nr.3. 
   
 
2. Nota DAERIP nr.02/4410/1154/2014 privind participarea Consiliului Superior al 

Magistraturii în cadrul unui proiect în domeniul întăririi capacităŃii instituŃionale în 

Republica Moldova; 
 
SoluŃie: 

Comisia a apreciat că nu este oportună implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în 

acest proiect. 
  
 

3. Nota DAERIP nr.02/5247/1154/2014 privind participarea Institutului NaŃional al 

Magistraturii în două proiecte cu finanŃare internaŃională; 
 
SoluŃie: 

În ceea ce priveşte primul proiect, Comisia a apreciat ca oportună implicarea Institutului 
NaŃional al Magistraturii.  

Referitor la al doilea proiect a existat paritate la vot între membrii Comisiei, drept pentru 
care s-a decis transmiterea către Plenul Consiliului, pentru a decide referitor la participarea în 
cadrul acestuia.  

Lucrarea urmează a fi transmisă Plenului, competent să decidă cu privire la participarea 
INM în cele două proiecte. 
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4. Proiectul raportului privind starea justiŃiei în anul 2013. 
 
SoluŃie: 

Din perspectiva Comisiei nr. 3 s-a apreciat că nu sunt obiecŃii cu privire la conŃinutul 

raportului, acesta urmând să fie transmis Plenului.   
 

 

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

      

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/11 martie 2014  


