
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       17/355/07.07.2016 

 
 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 iulie 2016 –  

ora 11.00, la sediul CSM         
AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

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

 
Membrii comisiei: 
 
 dl. judecător Cristi Vasilică DANILEȚ, membru CSM 
 dna. prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU1, membru CSM; 
 dl. procuror Bogdan GABOR, 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: 
 
 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 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
 
1. Proiect de hotărâre și de Regulament privind drepturile și obligațiile persoanelor trimise în 

misiune temporară în străinătate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția 
Judiciară, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri; 
 

Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre și de regulament și a decis comunicarea 
acestor documente și către Comisia nr.2 pentru exprimarea unui punct de vedere privind 
conformitatea cu noile modificări legislative și, ulterior, către Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, în vederea adoptării, cu recomandarea de a se opta pentru varianta 1 menționată în 
cadrul articolului 8. 

  
  

2. Notele DAERIP nr.02/14822/27.06.2016 și nr.03/14822/29.06.2016 privind propunerea de 
colaborare formulată de Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională din Olanda 
(CILC); 

 
Soluție: 
 

Comisia a dispus înaintarea propunerii de parteneriat către Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, spre aprobare, cu mențiunea că nu este necesară cofinanțare din partea CSM.  

 
 

3. Nota DAERIP nr.06/12847/04.07.2016 privind cursuri de pregătire pentru experți în 
domeniul anchetelor penale internaționale, Helsinki, 10-20 octombrie 2016 – informare 
înscriere; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de candidatura depusă de către doamna Anamaria 
TRANCĂ, judecător în cadrul Curții de Apel București.  

De asemenea, Comisia a propus și candidatura doamnei procuror Oana Andrea SCHMIDT-
HĂINEALĂ, urmând ca aceasta să fie comunicată Plenului CSM spre aprobare, precum și 
organizatorilor cursurilor, în cadrul termenului limită menționat pentru înscriere. 

 
 

4. Raport DAERIP nr.17/8951/01 iulie 2016 privind participarea reprezentantului  CSM  la   
     grupul de lucru e-Law (e-Justice), organizat de secretariatul general  al  Consiliului  UE,    
     Bruxelles, 30 iunie 2016; 
 
Soluție: 
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Comisia a dispus comunicarea raportului DAERIP către ordonatorul de credite, spre 

aprobare și către Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare. 
 
 

5. Nota DAERIP nr.17/13827/04.07.2016 privind constituirea comisiei de monitorizare a 
stadiului de implementare a Planului de Acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului 
judiciar 2015-2020. 

 
Soluție: 

 
Comisia a dispus comunicarea notei DAERIP către Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, spre aprobare. 
 
 
6. Raport nr.05/1550/06.07.2016 privind participarea doamnei procuror Oana Andrea 
SCHMIDT-HĂINEALĂ la cea de-a 71-a reuniune plenară a GRECO, 14-18 martie 2016, 
Strasbourg. 

 
Soluție: 

 
Comisia a luat act, fără observații, de raportul privind participarea la cea de-a 71-a reuniune 

plenară a GRECO și a dispus comunicarea documentului către Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, spre informare. 
 
 

7. Punct de vedere nr. 22/7408/06.07.2016 - DAERIP  privind raportul Consiliului Europei 
privind Provocări pentru independenţa şi imparţialitatea justiţiei, în statele membre ale 
Consiliului Europei. 

 
Soluție: 

 
Comisia a dispus comunicarea documentului către Comisia nr.1 a CSM, pentru a fi avut în 

vedere în momentul formulării unor propuneri privind modificări legislative, precum și către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare. 
 

*     *    *  
 

 

 

 

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