
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       06/355/15.02.2016 

 
 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 15 februarie 2016 –  

ora 10.00, la sediul CSM     
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 dna. conferențiar univ. Daniela CIOCHINĂ1, membru CSM; 

 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ, membru CSM; 

 dna. prof. univ.dr. Corina DUMITRESCU2, membru CSM; 

 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, 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; 
  
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 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 de oportunitate nr.02/3600/09.02.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Superior al Magistraturii care vor participa la întâlnirea echipei de proiect ”Standarde VI”, 
Ljubljana, 10-11 martie 2016; 
 

Soluție: 
 

Având în vedere HCSM nr.897 din 15 august 2015, dar și faptul că doamna conferențiar univ. 
Daniela CIOCHINĂ a precizat că nu poate lua parte la această reuniune, Comisia a propus 
participarea domnului judecător Alexandru ȘERBAN, membru CSM, și a domnului procuror Flavian 
Alexandru POPA, șef SAERI-CSM.  

De asemenea Comisia a dispus transmiterea notei DAERIP și a minutei către Plenul 
Consiliului și ordonatorul de credite, pentru aprobarea propunerilor formulate, sub rezerva 
exprimării disponibilității de către persoanele nominalizate.   

 
 

2. Nota de oportunitate nr.02/3601/09.02.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Superior al Magistraturii care vor participa la întâlnirea echipei de proiect ”Independență și 
responsabilitate I”, Barcelona, 11 – 12 aprilie 2016; 

 
Soluție: 
 

Comisia a propus participarea domnului procuror Bogdan GABOR, membru CSM, și a 
domnului procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERI-CSM.  

De asemenea Comisia a dispus transmiterea notei DAERIP și a minutei către Plenul 
Consiliului și ordonatorul de credite, pentru aprobarea propunerilor formulate, sub rezerva 
exprimării disponibilității de către persoanele nominalizate.   

 
  

3. Nota de oportunitate nr.01/3849/12.02.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Superior al Magistraturii care vor participa la întâlnirea echipei de proiect ”Independență și 
responsabilitate”, Bruxelles, 07-08 martie 2016; 

 
Soluție: 

 
Comisia a propus participarea domnului procuror Bogdan GABOR, membru CSM, a 

doamnei judecător Mona-Lisa NEAGOE, membru CSM, și a domnului procuror Flavian Alexandru 
POPA, șef SAERI-CSM.  

De asemenea Comisia a dispus transmiterea notei DAERIP și a minutei către Plenul 
Consiliului și ordonatorul de credite, pentru aprobarea propunerilor formulate, sub rezerva 

 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) 

exprimării disponibilității de către persoanele nominalizate.   
 
 

4. Nota DAERIP nr.02/3826/12.02.2016 privind solicitarea Institutului Național al 
Magistraturii de a-i aproba participarea în proiectul cu tema ”Fighting hate crime and hate 
speech”. 
 

Soluție: 
 

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

De asemenea, s-a precizat că este necesară menționarea pe buletinul de vot a denumirii 
proiectului pentru care Institutul a solicitat aprobarea, cu detaliile menționate în adresa INM și cu 
precizarea că nu este necesară cofinanțare de la bugetul de stat. 

 
 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/15 februarie 2016  
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