
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       11/355/25.04.2016 

 
 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 25  aprilie 2016 –  

ora 10.00, la sediul CSM     
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 
 
 doamna conf. univ.dr. Daniela CIOCHINĂ1, membru CSM; 
 doamna prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU2, membru CSM; 
 dl. procuror Bogdan GABOR3, membru CSM; 
 dna. judecător Alina Nicoleta GHICA, membru CSM; 

 
 

Invitat: 
 
 dl. judecător Mircea ARON, președintele CSM; 

 
 
Din partea aparatului propriu: 
 
 dl. judecător Mirela STANCU, directorul 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 
3 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.02/8951/20.04.2016 privind reuniunea grupului de lucru e-Law (e-Justice), 
din 30 iunie 2016, în formatul mecanismului de cooperare cu sistemul judiciar și practicienii 
în domeniul dreptului; 
 

Soluție: 
 

Comisia l-a desemnat pe domnul procuror Flavian Alexandru POPA, șef serviciu SPEI-CSM, 
în vederea participării la această reuniune și a decis înaintarea acestei nominalizări către 
ordonatorul de credite al CSM, spre aprobare.  

 
  

2. Nota completatoare a DAERIP nr.03/7636/22.04.2016 privind participarea unei delegații a 
Consiliului Superior al Magistraturii la Conferința Internațională de Drept de la Istanbul, 
organizată de către Ministerul Justiției din Republica Turcia și Academia de Justiție din 
Turcia, 17-19 octombrie 2016. 

 
Soluție: 

 
Comisia a amânarea discutării notei până la obținerea, din partea organizatorilor, a unor 

informații suplimentare privind organizarea conferinței. În acest sens, Direcția Afaceri Europene, 
Relații Internaționale și Programe va monitoriza evoluțiile ulterioare, urmând să formuleze 
propunerile necesare la un termen mai apropiat de momentul organizării conferinței. 

 
 

3. Punct de vedere al DAERIP nr.02/9051/22.04.2016 referitor la Raportul Departamentului de 
Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, în anul 2015; 

 
Soluție: 
 

Comisia a amânarea discutarea punctului de vedere întocmit la nivelul DAERIP, dispunând 
în același timp efectuarea unei analize mai aprofundate a informațiilor privind apărarea 
independenței sistemului judiciar și a aspectelor reținute în raport. 

În acest sens, s-a apreciat că este necesar ca în documentul ce va fi redactat de către Direcția 
Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe să fie incluse și situațiile în care Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a apărat independența magistraților și a sistemului judiciar 
față de eventualele critici nefondate exprimate prin intermediul mass-media, inclusiv prin admiterea 
cererilor de apărare a reputației judecătorilor și a procurorilor. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
 

4. Nota DAERIP nr.03/7979/22.04.2016 privind revenirea asupra propunerilor referitoare la 
reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a Rețelei 
Europene a Consiliilor Judiciare, organizată la Varșovia, în perioada 1-3 iunie 2016; 

 
Soluție: 

 
Comisia a dispus refacerea de către Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și 

Programe a notei, cu enumerarea membrilor CSM desemnați în ședința Plenului din 14 aprilie 2016 
și cu precizarea faptului că, potrivit regulilor și comunicărilor Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare, delegația Consiliului trebuie să fie formată din maximum 4 persoane (incluzând și 
personalul tehnic). 

De asemenea, Comisia a propus includerea în delegația Consiliului și a domnului procuror 
Flavian Alexandru POPA, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale. 

 
 

5. Nota DAERIP nr.172/18641/1154/2014/22.04.2016 privind aprobarea planului de măsuri 
aferent implementării noilor activități aprobate în vederea realizării obiectivelor 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 dispus transmiterea notei către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

vederea aprobării planului de acțiune inclus în nota DAERIP. 

   

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/25 aprilie 2016  

 Adresa: Calea Plevnei, Nr. 141B, Sector 6, Bucureşti Tel: 021/ 319.81.89; Fax: 021/ 311.69.44  Web: www.csm1909.ro 
 

 
 


	- Minuta  întâlnirii din data de 25  aprilie 2016 –
	ora 10.00, la sediul CSM
	AU PARTICIPAT:
	Coordonator:
	Membrii comisiei:
	Invitat:
	 dl. judecător Mircea ARON, președintele CSM;
	Din partea aparatului propriu:
	Secretariat:
	Soluție:
	Soluție:
	Soluție:
	Soluție:
	Soluție:

