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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 

României, republicată) 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                09/625/1154/22.05.2014 

 

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 22 mai 2014 –  
ora 09.30, la sediul CSM  

 
 
AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 

� dna. Daniela CIOCHINĂ1, membru CSM 
� dl. judecător Cristi Vasilică DANILEł2, membru CSM 
� dna. prof. univ.dr. Corina DUMITRESCU

3, membru CSM 
� dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM 
� dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM 
� dl. procuror Gheorghe MUSCALU, vicepreşedintele CSM4 
� 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: 
 

� dna. judecător Roza MARCU, secretar general CSM 
� 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 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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1. Nota DAERIP nr. 10/10290/2012/1154/05.05.2014 privind proiectele propuse pentru 
finanŃare în cadrul exerciŃiului financiar aferent fondurilor structurale alocatei perioadei 
2014-2020; 

 
SoluŃie: 
  Comisia a avizat favorabil nota DAERIP şi, având în vedere opinia similară exprimată în 
cadrul Comisiei nr.2 a CSM, a dispus înaintarea  notei către Plenul Consiliului, în vederea aprobării.   
 
 
2. Nota nr. 02/10018/14.05.2014 de informare cu privire la adresa Ministerului JustiŃiei 

referitoare la principalele aspecte discutate în cadrul ConferinŃei „InstanŃele Uniunii 
Europene – evoluŃii viitoare”, Bruxelles, aprilie 2014; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul notei şi a apreciat că nu se impune transmiterea acesteia  
Plenului Consiliului, Ńinând cont de faptul că documentul a fost analizat şi în cadrul celorlalte comisii 
de lucru ale CSM. 

 
 

3. Programul de activitate al DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe în 
anul 2014; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de programul de activitate al DAERIP şi a apreciat că nu se impune 
discutarea acestui document în Plenul CSM. 

 
 

4. Nota de oportunitate nr.02/11053/21.05.2014 privind participarea unui reprezentant al 
Consiliului Superior al Magistraturii la conferinŃa „Combaterea corupŃiei: standarde 
internaŃionale şi experienŃele naŃionale”, ce va avea loc în perioada 30 iunie 2014 – 01 iulie 
2014, la Baku, Azerbaidjan; 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de nota DAERIP şi a dispus transmiterea acesteia către Plenul Consiliului, 

spre aprobare. 
 

 
5. Raport privind progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, 

în perioada martie-mai 2014; 

 
SoluŃie: 

Comisia a aprobat proiectul Raportului de progrese, urmând ca acesta să fie completat cu 
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informaŃii privind procedura de numire a noi inspectori judiciari, cu datele statistice transmise de 

InspecŃia Judiciară şi cu o  menŃiune cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a CSM. 
 
 

6. Raportul nr.03/9084/1154/21.05.2014 privind participarea reprezentantului CSM la cea de-a 
8-a reuniune a corespondenŃilor naŃionali ai Comisiei Europene pentru Eficientizarea 
JustiŃiei (CEPEJ). 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de raportul ce i-a fost transmis spre informare. 
 

 

*     *    *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/22 mai 2014  


