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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                07/625/1154/01.04.2014 

 

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 01 aprilie 2014 –  
ora 09.00, la sediul CSM  

 
 
 
AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dl. procuror Bogdan GABOR, membru CSM 

� dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM 

� dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM1 

� pentru dna. judecător Livia Doina STANCIU, preşedintele Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 

membru de drept al CSM, a participat dna. Simona CRISTEA, magistrat-asistent ÎCCJ, şef  al 

Compartimentului de RelaŃii InternaŃionale al ÎCCJ 

� dl. judecător Alexandru ŞERBAN, membru 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 

 
 

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 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

 

1. Nota DAERIP nr.02/6871/1154/28.03.2014 privind avizul din data de 24 martie 2014 al 

Comisiei Europene pentru DemocraŃie prin Drept (Comisia de la VeneŃia), referitor la 

propunerea legislativă de modificare a ConstituŃiei României; 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de aspectele prezentate în nota DAERIP cu privire la avizul Comisiei de la 

VeneŃia şi a dispus transmiterea acesteia către Plenul Consiliului, spre informare. 

Domnul procuror Bogdan GABOR a remarcat că, deşi nu sunt menŃionate expres în aviz date 

privind procedura de numire în funcŃii de conducere a procurorilor, se face totuşi referire la faptul că 

sunt necesare mai multe garanŃii de independenŃă pentru activitatea şi statutul procurorilor, astfel 

încât şi pentru numirea în funcŃie a procurorului general al PÎCCJ ar trebui avută în vedere o 

procedură similară celei care se desfăşoară pentru desemnarea preşedintelui Înaltei CurŃi de CasaŃie 

şi JustiŃie. 
  
 
2. Nota DAERIP nr.02/6872/1154/28.03.2014 privind vizita la Consiliul Superior al 

Magistraturii a unor diplomaŃi din Republica Arabă Egipt; 
 
SoluŃie: 

Comisia a considerat că este oportună primirea delegaŃiei diplomaŃilor egipteni, urmând ca 

reprezentanŃii CSM care vor lua parte la întâlnire să fie desemnaŃi de către conducerea Consiliului. 

Astfel, se va stabili ulterior dacă la întâlnire vor participa membri ai Consiliului (prin consultarea 

acestor cu privire la intenŃia de participare) sau personal din cadrul aparatului tehnic-administrativ.   
 
 

3. Nota DAERIP nr.02/6969/1154/28.03.2014 referitoare la vizita de studiu la Consiliul 

Superior al Magistraturii a reprezentanŃilor instituŃiilor din Republica Moldova cu atribuŃii 
privind lupta împotriva corupŃiei. 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat primirea delegaŃiei din Republica Moldova şi a luat act de faptul că 

domnul procuror Bogdan GABOR şi domnul judecător Vasilică Cristi DANILEł şi-au exprimat 

intenŃia de a participa la această întâlnire, lista reprezentanŃilor CSM urmând să fie completată în 

funcŃie de exprimarea disponibilităŃii altor membri CSM. 

În acelaşi timp, având în vedere necesitatea întăririi cooperării regionale, s-a apreciat că se 

impune comunicarea şi către Înaltul Consiliu pentru JustiŃie din Ucraina a unei invitaŃii de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

participare la cea de-a IX-a ediŃie a ConferinŃei InternaŃionale a AutorităŃilor Regionale din 

Regiunea Balcanilor, ce va fi organizată sub egida Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est 

(SEECP), la Bucureşti, în luna mai 2014.   

 
 

4. Nota DAERIP nr.01/6981/1154/28.03.2014 privind participarea delegaŃiei Consiliului 

Superior al Magistraturii la reuniunea coordonatorilor grupului de lucru al ReŃelei 

Europene a Consiliilor Judiciare „IndependenŃa şi responsabilitatea sistemului judiciar”, 

care va avea loc în Olanda, Haga, în data de 11 aprilie 2014 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de nota direcŃiei de resort şi a dispus transmiterea către Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 
 

 

 

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

      

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/01 aprilie 2014  


