
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       08/355/21.03.2016 

 
 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 21 martie 2016 –  

ora 10.30, 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 DANILEȚ2, 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; 

 
Invitat: 
 dl. judecător Mircea ARON, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 
 dl. judecător Adrian BORDEA, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
 dl. judecător Nicolae Horațius DUMBRAVĂ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
 dl. judecător Marius Badea TUDOSE, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 

  
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 
 

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 DAERIP nr.02/5668/14.03.2016 privind aprobarea termenilor de referință pentru 

”Sondajul final privind percepția implementării reformelor sistemului judiciar din 
România” – Judicial Reform Project (LN 4811-RO); 
 

Soluție: 
 

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

În ipoteza aprobării termenilor de referință de către Plenul CSM, se va comunica acordul 
către Ministerul Justiției, pentru începerea procedurii de contractare a unui consultant pentru 
realizarea sondajului.   

 
 

2. Nota DAERIP nr.02/5959/15.03.2016 privind înființarea Rețelei Internaționale pentru 
managementul bunurilor sechestrate și confiscate (MCA Network); 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și apreciat că, ținând cont de atribuțiile funcționale ale 
Consiliului Superior al Magistraturii, nu se impune desemnarea unui expert din partea instituției, 
care să ia parte la activitățile rețelei. 

În acest sens, a dispus transmiterea notei către Plenul CSM, pentru a decide. 
 
  

3. Nota DAERIP nr.09/3600/15.03.2016 privind participarea reprezentanților Consiliului 
Superior al Magistraturii la reuniunile grupului de lucru ”Standarde IV – Reprezentarea 
societății civile în administrarea justiției”, Roma (10-11 decembrie 2015), Bruxelles (21-22 
ianuarie 2016), Ljubljana (10-11 martie 2016) ; 

 
Soluție: 

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

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 
 
 

4. Nota DAERIP nr.165/18641/2014/14.03.2016 privind aprobarea restructurării output-ului 
nr.2 aferent proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent 
pe categoriile vulnerabile”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014; 

 
Soluție: 

 
Comisia a propus comunicarea documentului către Plenul Consiliului, spre aprobare, cu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

următoarele mențiuni:  
 înlocuirea noțiunii de asistență juridică (cuprinsă în nota DAERIP) cu cea de consultanță 

juridică; 
 protocolul la care se face referire în nota DAERIP trebuie semnat cu Uniunea Națională a 

Barourilor din România, nu direct cu avocații, urmând ca UNBR să desemneze avocații care 
se vor implica în proiect; 

 se vor iniția discuții cu instanțele din zonele menționate în nota DAERIP (Bihor, Mureș, 
Călărași, Dolj, Buzău, București și Dâmbovița) pentru a desemna judecători ce se vor 
implica în proiect și pentru a aloca o serie de spații necesare în acest scop; 

 DAERIP va derula corespondență cu Consiliul Europei, pentru a desemna experți care să ia 
parte în acest proiect; 

 este necesară contactarea Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului, a Direcției 
Naționale de Probațiune, a consiliilor locale din județele menționate, a unor ONG-uri 
relevante în domeniu (cu reprezentare și experiență în implementarea unor proiecte similare 
la nivel național) și a Agenției Naționale pentru Romi. 
 
Nota DAERIP se va comunica Plenului CSM, spre aprobare, ținând cont de aspectele 

menționate anterior, urmând ca, în termen de 5 zile de la adoptarea unei hotărâri a Consiliului 
Superior al Magistraturii, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe  să 
întocmească un plan de implementare a proiectului, care va fi discutat ulterior în Comisia nr.3 
”Relația cu Uniunea Europeană și organismele internaționale”.  

  
 

5. Raportul nr.16/29226/15.03.2016 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior 
al Magistraturii la cea de-a treia reuniune a echipei de proiect din cadrul proiectului Rețelei 
Europene a Consiliilor Judiciare ”Finanțarea sistemului judiciar și independența justiției”, 
29 februarie – 1 martie 2016, Dublin; 

 
Soluție: 

 
Comisia a propus comunicarea raportului către Plenul Consiliului, spre aprobare, cu 

detalierea în buletinele de vot a faptului că documentul conține aspecte privind salarizarea 
magistraților, printre care și garanții pentru asigurarea independenței justiției, în special în situații 
de criză. 

 
 

6. Nota DAERIP nr.61/12183/1154/17.03.2016 privind aprobarea protocolului de colaborare 
care va fi semnat între Consiliul Superior al Magistraturii și Administrația Instanțelor din 
Norvegia, în cadrul proiectului bilateral ”Consolidarea încrederii reciproce între sistemele 
judiciare din România și Norvegia”; 

 
Soluție: 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus transmiterea protocolului către Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 
 

 
7. Nota de oportunitate nr.03/18422/18.03.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Superior al Magistraturii la Conferința Rețelei Francofone a Consiliilor Judiciare, Paris, 07-08 
aprilie 2016.  
 

Soluție: 
 

Comisia a propus participarea domnului judecător Marius Badea TUDOSE, membru CSM și 
a doamnei judecător Mirela STANCU, director DAERIP-CSM și a dispus transmiterea notei către 
Plenul CSM, spre aprobare. 

În ceea ce privește mandatul ce trebuie acordat delegației române, Comisia a amânat 
discutarea acestui aspect, urmând ca Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe 
să efectueze corespondență cu secretariatul rețelei pentru obținerea unor informații suplimentare 
privind obligațiile presupuse de calitatea de membru și cotizația anuală ce ar trebui plătită. 

 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/21 martie 2016  
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