
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       15/355/21.06.2016 

 
 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 iunie 2016 –  

ora 13.00, la sediul CSM     
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 
 
 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ1, membru CSM 
 doamna 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; 
 

Invitat: 
 
 dl. procuror Liviu POPESCU, Serviciul Documentare și Statistică din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; 
 

 
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 
 

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.02/12847/08.06.2016 privind cursuri de pregătire pentru experți în 

domeniul anchetelor penale internaționale, Helsinki, 10-20 octombrie 2016; 
 

Soluție: 
 

Comisia a dispus comunicarea informațiilor menționate în nota DAERIP către Institutul 
Național al Magistraturii, urmând ca INM să disemineze oportunitatea privind cursurile de formare 
și să comunice Consiliului Superior al Magistraturii, până la data de 30 iunie 2016, o listă cu 
eventualii candidați. 

De asemenea, Comisia a dispus comunicarea notei, spre informare, către membrii Consiliului 
Superior al Magistraturii, precum și către compartimentele interne ale Consiliului, în vederea 
exprimării interesului pentru înscrierea la cursurile de pregătire. 

Ulterior, informațiile ce vor fi centralizate la nivelul DAERIP vor fi discutate în prima ședință 
a Comisiei nr.3 din luna iulie 2016. 

  
  

2. Nota DAERIP nr.06/11358/13.06.2016 privind posibilitățile de finanțare pentru sectorul 
justiție, conform acordurilor de stabilire a noilor mecanisme financiare (EEA/Norway 
Grants), corespunzătoare perioadei 2014-2021; 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de nota DAERIP și a dispus comunicarea prezentei 
minutei către Comisia nr.1 și Comisia nr.2 a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât 
ulterior analizării notei și în celelalte două comisii, documentul să fie transmis Plenului CSM, spre 
aprobare.  

 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/21 iunie 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 21 iunie 2016 –
	ora 13.00, la sediul CSM
	AU PARTICIPAT:
	Coordonator:
	Membrii comisiei:
	Invitat:
	 dl. procuror Liviu POPESCU, Serviciul Documentare și Statistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
	Din partea aparatului propriu:
	Secretariat:
	Soluție:
	2. Nota DAERIP nr.06/11358/13.06.2016 privind posibilitățile de finanțare pentru sectorul justiție, conform acordurilor de stabilire a noilor mecanisme financiare (EEA/Norway Grants), corespunzătoare perioadei 2014-2021;
	Soluție:

