
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       01/355/07.01.2016 

 
 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 07 ianuarie 2016 –  

ora 10.00, la sediul CSM     
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ, membru CSM; 
 dl. procuror Bogdan GABOR1, membru CSM; 
 dna. procuror Florentina GAVADIA, membru CSM; 
 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM; 
 dna. procuror Gheorghe MUSCALU2, membru CSM; 
 dna. procuror Luminița PALADE, vicepreședintele CSM; 
 dl. judecător Marius Badea TUDOSE3, membru CSM; 

 
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 
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 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
1. Nota DAERIP nr.28284/14.12.2015 de informare referitoare la publicarea sondajului de 

opinie privind percepția corupției în mediul de afaceri în statele din Uniunea Europeană; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea sondajului către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.  

 
 

2. Raport de activitate nr.30/708/15.12.2015 al Comisiei nr.3 “Relaţia cu Uniunea Europeană și 
organismele internaționale”, pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015; 

 
Soluție: 
 

Comisia a aprobat raportul de activitate pentru anul 2015 și a dispus comunicarea 
documentului către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.  

 
  

3. Nota DAERIP nr.02/28436/18.12.2015 privind solicitarea Institutului Național al 
Magistraturii de a i se aproba o deplasare externă; 

 
Soluție: 

 
Comisia a aprobat nota DAERIP, ținând cont de faptul că nu este necesară alocarea unor 

fonduri din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, și a dispus comunicarea notei de 
oportunitate către ordonatorul de credite al CSM, spre aprobare.  

 
 

4. Nota de oportunitate nr.02/29226/29.12.2015 privind participarea delegației Consiliului 
Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei de proiect ”Proiectul nr.3 – Finanțarea 
sistemului judiciar”, organizată de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Dublin, 29 
februarie – 1 martie 2016; 

 
Soluție: 

 
Comisia a propus participarea la acest eveniment a domnului judecător Adrian BORDEA, 

membru CSM și a doamnei procuror Luminița PALADE, vicepreședintele CSM și a dispus 
transmiterea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.  
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5. Nota DAERIP nr.2/29214/30.12.2015 privind raportul reprezentantului României la cea de-a 

șaisprezecea reuniune plenară a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europenei (CCJE), 
Consiliul Europei, Londra, 14-16 octombrie 2015; 
 

Soluție: 
 

Comisia a  amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, urmând ca, într-un interval 
de două săptămâni, Direcția Economică și Administrativ a Consiliului Superior al Magistraturii să 
facă un calcul estimativ al costurilor presupuse de organizarea evenimentelor propuse în raportul 
reprezentantului României la CCJE.  

De asemenea, s-a făcut mențiunea că finanțarea acestor evenimente nu a fost inclusă în 
proiecția bugetară a CSM pentru anul 2016.  

 
 

6. Nota de oportunitate nr.02/163/05.01.2016 privind participarea reprezentantului Consiliului 
Superior al Magistraturii la conferința ”Limitele independenței judiciare”, organizată de 
Consiliul Național Judiciar din Polonia, 18 ianuarie 2016, Varșovia. 

 
Soluție: 

 
S-a luat act de faptul că nota de oportunitate a fost discutată în ședința Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii din data de 06 ianuarie 2016.  
 

*     *    *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/07 ianuarie 2016  
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