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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 03 martie 2014 –  
ora 10.00, 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 

� dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM 

� dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru 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. 
 

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 Programe 
 
 

Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 
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1. Raport nr.01/2997/1154/10.02.2014 privind participarea la reuniunea punctelor de contact 

privind sistemele naŃionale de justiŃie, Bruxelles, 05 februarie 2014; 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de raport şi a dispus transmiterea către toŃi membrii Plenului, spre 
informare. 

Domnul judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ a informat membrii comisiei că acest 
raport urmează a fi discutat şi la nivelul  grupului de lucru privind eficienŃa justiŃiei. 

   

 
2. Raport nr.04/312/1154/07.02.2014 privind participarea la reuniunea de lucru a punctelor de 

contact pentru colaborarea cu Institutul Max Planck, Bruxelles, 03 februarie 2014; 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de raport. 

  

 
3. Nota DAERIP nr.02/3054/1154/11.02.2014 privind raportul activităŃii Biroului Român la 

Eurojust, întocmit de membrul naŃional la Eurojust, doamna procuror Daniela 

BURUIANĂ; 
 
SoluŃie: 

Comisia a propus transmiterea raportului către Plenul Consiliului, spre informare. 

 

 
4. Raportul DAERIP nr.11/17826/2013/1154/19.02.2104 privind participarea reprezentantului 

Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea grupului de lucru „Ghidul RECJ” din 

cadrul ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Roma, 3 februarie 2014; 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul raportului şi a transmiterea acestuia către Plenul 
Consiliului, în vederea aprobării. 

 

 
5. Nota DAERIP nr.02/4518/1154/27.02.2014 referitoare la prima conferinŃă tematică a 

Institutului Max Planck – Departamentul pentru Drept şi Antropologie, ce va avea loc la 

Halle/Saale, Germania, în 26-28 mai 2014; 

 

SoluŃie: 

Doamna procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ a apreciat că nu este necesară 
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participarea unui membru al Consiliului, întrucât lucrările conferinŃei, respectiv aspectele privind 

principiul autonomiei personale din perspectivă antropologică, nu au legătură în mod direct cu 

activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. 

Domnul judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ a precizat că este oportună participarea, 

deoarece este desemnat de către Comitetul Executiv al ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare, iar 

majoritatea cheltuielilor de participare vor fi rambursate de către Institutul Max Planck.  

S-a decis transmiterea notei către Plenul Consiliului, pentru a decide dacă este oportună 

participarea unui membru al CSM la lucrările acestei conferinŃe. 

 

 

6. Solicitarea nr.4594/1154/27.02.2014 a Freedom House Romania şi a Expert Forum privind 

consultări transparente pentru revizuirea regulilor de comunicare dintre justiŃie şi media; 

 
SoluŃie: 

Doamna procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ a propus transmiterea solicitării 

către Plenul Consiliului, spre analiză. 

Domnul judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ a precizat că este necesar ca solicitarea 

să fie comunicată şi Comisiei nr.2 „Eficientizarea activităŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi 

a instituŃiilor coordonate, parteneriatul cu instituŃiile interne şi societatea civilă”. 

Opinia majoritară din cadrul Comisiei a fost în sensul trimiterii către Plenul Consiliului, 

pentru a decide asupra necesităŃii de a invita şi societatea civilă la dezbaterea publică privind 

revizuirea regulilor de comunicare. 

 

 

7. Nota DAERIP nr.02/4724/1154/28.02.2014 privind conferinŃa pe tema prevenirii corupŃiei în 

rândul parlamentarilor şi al magistraŃilor, organizată de IACA/GRECO, la Laxenburg, 

Austria, în perioada 10 – 11 aprilie 2014.  

 
SoluŃie: 

Doamna procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ a menŃionat că nu este oportună 

participarea unui reprezentant al CSM la lucrările aceste conferinŃe, deoarece toate documentele 

care vor fi analizate în cadrul acestei vor fi prezentate ulterior şi delegaŃiilor naŃionale ce vor 

participa la reuniunea plenară a GRECO din luna iunie 2014 şi se vor regăsi în raportul de activitate 

la Plenara GRECO din iunie a.c., pe de o parte, iar pe de altă parte, la conferinŃă România va fi 
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reprezentată, iar documentele ce vor rezulta din dezbatere vor putea fi transmise către CSM pe 

această cale. 

Domnul judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ a considerat că se impune participarea 

unui reprezentant al CSM, având în vedere că se intenŃionează constituirea la nivelul Consiliului a 

unui grup de lucru privind domeniul anticorupŃiei, această tematică constituind şi obiectul 

condiŃionalităŃii nr.1 din Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV). 

Comisia a decis că este necesară comunicarea unei adrese către procurorul şef al DirecŃiei 

NaŃionale AnticorupŃie, doamna Laura CodruŃa KOVESI, prin care să se adreseze rugămintea ca 

reprezentantul DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie care va participa la lucrările acestei conferinŃe să 

transmită ulterior şi către CSM raportul de misiune, împreună cu toată documentaŃia relevantă. 

 

 

8. Nota DAERIP nr.02/4702/1154/28.02.104 privind aprobarea organizării de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în anul 2015 a unei întâlniri de lucru privind durata procedurilor 

„Timeliness” din cadrul ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) 

 

Domnul judecător Nicolae HoraŃius DUMBRAVĂ a propus ca analiza acestei note să fie 

amânată, astfel încât subiectul să poată fi discutat mai detaliat în cadrul următoarei reuniuni a 

Comitetului Director  (Steering Committee) al ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare, ce va avea 

loc în data de 17 martie 2014. Domnia sa a arătat că împărŃirea activităŃilor pe regiuni geografice 

nu este cea mai indicată modalitate de lucru, deoarece pot să apară practici diferite. 

Comisia a decis amânarea acestui punct, conform propunerii formulate, urmând 

reprezentantul Consiliului la lucrările Comitetului Director  al RECJ din 17 martie 2014  să prezinte 

o informare cu privire la concluziile şedinŃei de lucru. 
 

 

*     *    *  

 

 

 

 

 

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

      

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/03 martie 2014  


