
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţia 
României, republicată) 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       25/708/29.10.2015 

 
 APROB, 

procuror  Oana Andrea SCHMIDT HĂINEALĂ, 
membru al  Consiliului Superior al Magistraturii 

       coordonator al Comisiei nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 

  COMISIA nr. 3 - RELAŢIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAŢIONALE 

 
    - Minuta  întâlnirii din data de 29 octombrie 2015 –  

ora 10.00, la sediul CSM  
 
 
 
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 dna. conferențiar univ. dr. Daniela CIOCHINĂ1 , membru CSM 
 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ, membru CSM 
 dna. prof. univ.dr. Corina DUMITRESCU2, membru CSM;  
 dl. procuror Bogdan GABOR3, vicepreședintele CSM; 
 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM; 

 
Invitat: 
 dl. procuror Liviu POPESCU, şef al Biroului Documentare din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 
 
 
Secretariat: 

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

1 în conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
2 în conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
3 în conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
 

Adresa: Calea Plevnei, Nr. 141B, Sector 6, Bucureşti Tel: 021/ 319.81.89; Fax: 021/ 311.69.44  Web: www.csm1909.ro 

 

                                                 



                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţia 
României, republicată) 

 
1. Nota nr.33/22370/2015 pentru stabilirea structurii raportului privind starea justiției pe anul 

2015;  
 

Soluţie: 
 

Comisia a luat act de structura propusă pentru raportul privind starea justiției pe anul 2015 
și a dispus transmiterea notei către Plenul Consiliului, spre aprobare. 

 
 

2. Nota nr.02/24086/26.10.2015 privind solicitarea Institutului Național al Magistraturii de a-i 
aproba participarea într-o serie de proiecte finanțate de Comisia Europeană; 

 
Soluţie: 
 

Comisia a apreciat că este oportună participarea Institutului Național al Magistraturii în 
proiectele anexate notei DAERIP și a dispus transmiterea notei către Plenului Consiliului, în 
vederea aprobării. 

De asemenea, s-a precizat că este necesară menționarea pe buletinul de vot a fiecărui proiect 
pentru care Institutul a solicitat aprobarea, cu detaliile menționate în adresa INM și cu date privind 
cofinanțarea necesară.  

 
 

3. Raport privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea 
de-a 69-a sesiune plenară a Grupului de state împotriva corupției (GRECO), care a avut loc 
în perioada 12-16 octombrie 2015, la Strasbourg, Franța; 

 
Soluţie: 

 
Comisia a luat act de raport și a dispus transmiterea acestuia către Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre informare. 
 
 

4. Nota de oportunitate nr.02/24292/27.10.2015 privind participarea reprezentantului 
Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 70-a sesiune plenară a GRECO, care va 
avea loc în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2015. 

 
Soluţie: 

 
Comisia a luat act de nota DAERIP și de propunerile formulate prin aceasta și a decis 

transmiterea documentului către Plenul Consiliului, spre aprobare. 
 

*     *    *  
 
Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/29 octombrie 2015  

 Adresa: Calea Plevnei, Nr. 141B, Sector 6, Bucureşti Tel: 021/ 319.81.89; Fax: 021/ 311.69.44  Web: www.csm1909.ro 
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