
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       28/708/16.11.2015 

 
 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 16 noiembrie 2015 –  

ora 09.30, 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;  
 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM; 
 dl. procuror Gheorghe MUSCALU2, membru CSM; 
 pentru dna. judecător Livia Doina STANCIU, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,  
 membru de drept al CSM, a participat dna. Simona CRISTEA, magistrat-asistent ÎCCJ, şef al 
 Compartimentului de Relaţii Internaţionale al 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: 
 
 dna. judecător Mirela STANCU, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și 

Programe; 
 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 n 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. 2/25075/12.11.2015 privind solicitarea Institutului Național al Magistraturii pentru 

aprobarea participării sale într-o serie de proiecte cu finanțare externă;  
 

Soluție: 
 

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 precizarea 
că proiectele nu trebuie cofinanțate de la bugetul de stat.  

 
 

2. Nota de oportunitate nr.02/25755/12.11.2015 pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului Superior al Magistraturii care vor participa la întâlnirea echipei de proiect 
”Standarde VI”, Roma, 10-11 decembrie 2015; 

 
Soluție: 
 

Comisia a dispus transmiterea documentului către Plenul CSM, cu propunerea de aprobare a 
deplasării domnului judecător Alexandru ȘERBAN și a doamnei conferențiar universitar Daniela 
CIOCHINĂ, membri CSM, sub rezerva exprimării disponibilității de către persoanele menționate.  

 
 

3. Nota nr.24291/13.11.2015 cu elemente de punctaj privind vizita delegației Comisiei 
Europene la București, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, ce va avea loc 
în data de 17 noiembrie 2015, la sediul CSM; 

 
Soluție: 
 

Comisia a aprobat documentul întocmit la nivelul DAERIP și a reiterat componența 
delegației CSM ce va participa la întâlnirea cu experții din cadrul Mecanismului de Cooperare și 
Verificare (conform celor stabilite în ședința Comisiei nr.3 din data de 09 noiembrie 2015 și în 
ședința Plenului din data de 10 noiembrie 2015). 

 
 

4. Nota nr.25812/13.11.2015 privind desemnarea a doi judecători care să participe în calitate 
de experți la seminarul ”Calitate judiciară: constrângeri, provocări și bune practici. 
Experiența Olandei, României și Republicii Moldova”, ce va avea loc la Chișinău, în 
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perioada 02-05 decembrie 2015; 
 

Soluție: 
 

Comisia a propus participarea domnului judecător Cristi Vasilică DANILEȚ și a încă unui 
membru al Consiliului, care urmează să fie desemnat în ședința Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

În situația în care nu va fi desemnat al membru CSM, se propune participarea domnului 
judecător Constantin NICOLAE sau altei persoane  din cadrul Direcției Legislație, Documentare și 
Contencios, cu experiență în elaborarea cadrului normativ privind evaluarea magistraților. 

 
 

5. Nota 25789/13.11.2015 referitoare la situația personalului din Serviciul Afaceri Europene și 
Relații Internaționale. 

 
Soluție: 

 
Comisia a luat act de nota Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe și a 

constatat că situația schemei de personal este critică, în special în ceea ce privește Serviciul Afaceri 
Europene și Relații Internaționale. 

Totodată, Comisia apreciază că actuala configurație a schemei de personal din cadrul SAERI 
nu reușește să acopere necesitățile curente ale DAERIP și ale Consiliului Superior al Magistraturii. 
S-a subliniat faptul că atribuțiile DAERIP sunt deosebit de importante, având în vedere activitatea 
derulată atât în domeniul implementării programelor cu finanțare europeană, dar și cea referitoare 
la relația cu organismele europene și internaționale. 

Pe cale de consecință, Comisia nr.3 a dispus sesizarea conducerii Consiliului și a 
ordonatorului de credite, în vederea organizării de urgență a unei proceduri de selecție pentru 
detașarea unui procuror sau a unui consilier juridic asimilat judecătorilor și procurorilor care să 
ocupe postul vacant existent în cadrul SAERI.  

De asemenea, Comisia nr.3 a adresat solicitarea de a se suplimenta schema de personal din 
cadrul SAERI cu încă un post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 
procurorilor și de a se face demersurile legale pentru asigurarea finanțării acestui post. 

 
 

6. Informare privind întâlnirea cu un judecător federal din Statele Unite ale Americii, în data 
de 19 noiembrie 2015, ora 09.00. 
 

Soluție: 
 

Comisia a dispus transmiterea invitației către toți membrii Consiliului Superior al 
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Magistraturii, cu rugămintea de a confirma participarea până la data de 17 noiembrie 2015, ora 
14.00. 

De asemenea, s-a adresat solicitarea secretarului general al Consiliului de a desemna o 
persoană din cadrul aparatului tehnic al CSM (de preferință din cadrul Direcției Legislație, 
Documentare și Contencios), care să ia parte la această întâlnire. 
 

 

*     *    *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/16 noiembrie 2015  
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