
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       2/1474/31.01.2017 

 
 APROB, 

                                     procuror  Codruț OLARU, 
membru al  Consiliului Superior al Magistraturii 

       coordonator al Comisiei nr. 3 
 
 
 
 
 

                     COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME 
 

    - Minuta  întâlnirii din data de 31 ianuarie 2017 –  
ora 13.30, la sediul CSM        

AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

 dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM; 

 
Membrii comisiei: 
 
 dl. judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru CSM; 
 dl. procuror CRISTIAN MIHAI BAN, vicepreședintele CSM; 
 dna. judecător ANDREA ANNAMARIA CHIȘ, membru CSM; 
 dl. procuror FLORIN DEAC, membru CSM; 
 dna. judecător SIMONA MARCU, membru CSM; 
 dl. judecător MIHAI BOGDAN MATEESCU, membru CSM; 
 dna. judecător LIA SAVONEA, membru CSM; 
 dl. procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru CSM; 
 dna. procuror TATIANA TOADER, membru CSM; 

 
 

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. 
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1. Nota DAERIP nr.897/13.01.2017 privind programul de activitate al Direcției Afaceri 

Europene, Relații Internaționale și Programe pe anul 2017; 
 

Soluție: 
 

Comisia a decis comunicarea unei copii a programului de activitate al DAERIP către toți 
membrii Consiliului, iar ulterior comunicarea acestui document către Plen, în vederea aprobării.  

  
 

2. Nota (completatoare) DAERIP nr.2/717/12.01.2017 referitoare la situația personalului din 
cadrul Direcției pentru Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe; 

 
Soluție: 
 

Comisia a decis comunicarea acestui document către Plen, pentru a supune aprobării 
declanșarea procedurii de ocupare a celor două posturi vacante și finanțate (din cadrul Serviciului 
Afaceri Europene și Relații Internaționale, respectiv al Serviciului Programe Europene și 
Internaționale).  

De asemenea, s-a considerat că este necesară exprimarea acordului Plenului cu privire la 
oportunitatea declanșării procedurii pentru finanțarea și ocuparea celor 7 posturi solicitate prin 
nota DAERIP (5 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 
respectiv 2 posturi de personal contractual), după ocuparea celor deja vacante. 

 
 

3. Nota de oportunitate nr.11/24300/26.01.2017 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Superior al Magistraturii care vor participa la întâlnirea echipei proiectului nr.1 
”Independența, responsabilitatea și calitatea actului de justiție”, derulat în cadrul Rețelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles, 13-14 februarie 2017; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea desemnării reprezentanților CSM și a participării 
acestora la activitatea RECJ.  

În acest sens, Comisia a propus: 
• desemnarea în calitate de reprezentant al CSM în Comitetul Executiv al RECJ a 

doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ; 
• desemnarea în calitate de reprezentant al Consiliului în echipa de proiect nr.1 al 

RECJ a doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ și a domnului procuror Nicolae 
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Andrei SOLOMON; 
• desemnarea unui reprezentant al aparatului tehnic al Consiliului, care să ia parte la 

activitatea proiectului nr.1 al RECJ. 
 
 

4. Nota DAERIP nr.2039/26.01.2017 privind analiza preliminară a Raportului Comisiei 
Europene către Parlamentul European și Consiliu asupra progreselor înregistrate de 
România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, publicat la data de 25 ianuarie 
2017; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea documentului către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea informării și aprobării planului de acțiune anexat. 

De asemenea, s-a apreciat că este necesar ca Plenul Consiliului să analizeze oportunitatea 
adoptării unui plan de activitate pentru întreg mandatul CSM, la întocmirea căruia să se aibă în 
vedere recomandările Mecanismului de Cooperare și Verificare, Planul de acțiune pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, respectiv finanțările care 
pot fi accesate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA și bugetul național.  

 
 

5. Nota DAERIP nr.2197/27.01.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Superior 
al Magistraturii în cadrul instituțiilor Consiliului Europei: Grupul Statelor împotriva 
Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) și Consiliul 
Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE); 
 

Soluție: 
 

Comisia a decis amânarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea 
ședință, urmând ca de la nivelul DAERIP să se întocmească o adresă a conducerii Consiliului către 
Ministerul Justiției, prin care să se solicite avizul cu privire la desemnarea unor reprezentanți ai 
CSM în delegațiile României care iau parte la activitățile GRECO, CCJE și CCPE. 
 
 

6. Nota DAERIP nr.14/11358/2016/27.01.2017 și nota DAERIP nr.15/11358/2016/31.01.2017 
privind aprobarea propunerii de proiect a INM în vederea finanțării în cadrul 
Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021. 
 

Soluție: 
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Comisia a decis să recomande Plenului să aprobe asumarea de către Consiliul Superior al 

Magistraturii a calității de promotor de proiect pentru proiectele finanțate prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2014-2021, atât în ceea ce privește componenta de formare, cât și cea privind 
întărirea capacității instituționale a sistemului judiciar.  

Totodată, Comisia a decis că, în măsura în care se va aproba ca promotor de proiect să fie 
Consiliul, să recomande Plenului să aprobe ca proiectele ce urmează a fi astfel finanțate să fie în 
întregime concepute de Consiliu, inclusiv în cazul instituțiilor coordonate de CSM.  
 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/31 ianuarie 2017  
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