
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       27/708/10.11.2015 

 
 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 10 noiembrie 2015 –  

ora 12.30, la sediul CSM  
 
 
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ, membru CSM; 
 dna. prof. univ.dr. Corina DUMITRESCU1, membru CSM;  
 dl. procuror Bogdan GABOR, membru CSM; 
 dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM; 
 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM; 
 dl. procuror Gheorghe MUSCALU, membru CSM; 
 pentru dna. judecător Livia Doina STANCIU, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,  
 membru de drept al CSM, a participat dna. Ruxandra OLARU, magistrat-asistent ÎCCJ; 

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

Înalta Curte de Casație și Justiție; 
 
 
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 
 

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. 2/24648/09.11.2015 privind proiectul Raportului de evaluare a României în cadrul 
celei de a patra runde de evaluare GRECO.  
 

Soluție: 
 

Comisia și-a însușit observațiile formulate prin nota DAERIP și a dispus comunicarea 
documentului către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a fi transmisă ca punct 
de vedere instituțional către Ministerul Justiției și pentru a fi inserată ulterior în proiectul de raport 
de evaluare a României. 

Referitor la aspectele sesizate prin corespondență electronică de către domnul judecător 
Nicolae Horațius DUMBRAVĂ, membru CSM, Comisia a reiterat faptul că regulile de procedură ale 
GRECO nu permit contactarea directă a experților, ci doar prin intermediul secretariatului acestei 
entități. 

 În raport de aceleași observații, Comisia a apreciat că nu există cadru legal pentru invitarea 
în România a experților GRECO pentru a lua parte la conferința din 27 noiembrie 2015 din cadrul 
proiectului pentru consolidarea integrității sistemului judiciar, organizată în cadrul cooperării 
dintre Consiliul Superior al Magistraturii din România și Consiliul Judiciar din Olanda. 

Cu toate acestea, elementele finale și concluziile ce vor reieși ca urmare a finalizării 
proiectul menționat anterior vor fi avute în vedere și vor fi prezentate de către delegația României în 
cadrul sesiunii plenare a GRECO ce va avea loc în luna decembrie 2015. 

De asemenea, Comisia nr.3 a solicitat prezența la ședințele de lucru a doamnei judecător 
Mirela STANCU, directorul Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe a 
Consiliului, precum și supervizarea și administrarea lucrărilor întocmite în cadrul DAERIP, dar și 
gestionarea în condiții corespunzătoare a resursei de personal de la nivelul acestui compartiment. 

Minuta ședinței se va comunica președintelui Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

*     *    *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/10 noiembrie 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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