
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       24/708/22.10.2015 

 
 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 22 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 DANILEȚ2, membru CSM 
 dna. prof. univ.dr. Corina DUMITRESCU3, membru CSM;  
 dl. procuror Bogdan GABOR4, 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; 
 
 
Din partea aparatului propriu: 
 
 dl. procuror Flavian Alexandru POPA, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații 

Internaționale; 
 
 
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 
4 în conformitate cu art. 4112*) al Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
 
1. Nota DAERIP nr.02/23039/13.10.2015 privind participarea reprezentanților INM la 

conferința internațională cu tema ”Bringing human rights home: commitments, challenges 
and cooperation”, organizată la Chișinău; 
 

Soluţie: 
 

Comisia a luat de nota DAERIP și a dispus transmiterea documentului către ordonatorul 
principal de credite al CSM, pentru îndeplinirea formalităților necesare. 

 
 

2. Nota de oportunitate nr.23532/16.10.2015 privind participarea reprezentantului Consiliului 
Superior al Magistraturii la cea de-a 9-a reuniune a Rețelei Corespondenților Naționali ai 
CEPEJ, Strasbourg, 05 noiembrie 2015; 

 
Soluţie: 
 

Comisia a luat act de  nota DAERIP și a dispus transmiterea acesteia către ordonatorul 
principal de credite al CSM, spre aprobare, cu mențiunea că suportarea cheltuielilor de participare 
se va face din bugetul Consiliului Europei. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.02/23730/20.10.2015 privind propunerea Asociației Pro Refugiu, 
referitoare la implicarea într-un proiect finanțat de Comisia Europeană; 

 
Soluţie: 

 
În urma analizei notei DAERIP și a propunerii formulate de către Asociația Pro Refugiu, 

Comisia nr.3 a considerat că nu este oportună implicarea Consiliului în acest proiect și a dispus 
transmiterea notei către Plenul CSM pentru a decide. 

 
 

4. Nota DAERIP nr.02/22978/21.10.2015 privind aprobarea participării Institutului Național al 
Magistraturii, în calitate de partener asociat, în cadrul proiectului ”Seminar european: 
Cooperarea între autoritățile statelor membre pentru soluționarea cauzelor civile privind 
deplasarea ori reținerea ilicită de minori”, propus de către Ministerul Justiției în vederea 
finanțării de către Comisia Europeană; 

 
Soluţie: 

 
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus transmiterea documentului către Plenul CSM, 

cu propunere de aprobare a participării Institutului Național al Magistraturii în acest proiect, cu 
precizarea că nu este necesară o contribuție financiară. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
 

5. Nota DAERIP 23973/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Superior 
al Magistraturii la întâlnirea echipei de dialog pilot în cadrul proiectului ”Independență și 
responsabilitate”, ce va avea loc la Madrid, în perioada 19-20 noiembrie 2015. 

  
Soluţie: 
 

Comisia a dispus transmiterea documentului către Plenul CSM, cu propunerea de aprobare a 
deplasării, sub rezerva exprimării acordului de participare de către cele două persoane menționate 
în nota DAERIP. 

 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/22 octombrie 2015  
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