
                                                           
 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       4/1474/08.03.2017 

 
 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 08 martie 2017 –  
 ora 10.30, 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; 
 dl. procuror Florin DEAC, membru CSM; 
 dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, 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-DRUO nr.05/2678/22.02.2017 privind solicitarea Oficiului de Stat pentru 

Invenții și Mărci referitoare la selecția unui judecător național, reprezentant al României în 
cadrul Marii Camere de Apel a Organizației Europene a Brevetelor; 
 

Soluție: 
 

Comisia a recomandat publicarea unui anunț pe site-ul CSM și comunicarea acestuia și către 
instanțe, cu criteriile de selecție menționate în nota DAERIP, termenul limită de depunere a 
candidaturilor urmând să fie 20 martie 2017. 

Candidaturile vor fi însoțite de un curriculum vitae din care să reiasă experiența în domeniu a 
judecătorilor, precum și alte acte doveditoare, care pot prezenta relevanță pentru selecție. 

După expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, candidaturile înregistrate vor fi 
comunicate Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea desemnării unui reprezentant 
al României în cadrul Marii Camere de Apel a Organizației Europene a Brevetelor. 

  
 

2. Nota DAERIP nr.02/4364/22.02.2017 privind reprezentarea Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea în materia participării copiilor la procesul de justiție, Viena, 28 
aprilie 2017; 

 
Soluție: 
 

Comisia a decis ca de la nivelul DAERIP să fie comunicată o adresă către Institutul Național 
al Magistraturii, prin care să se solicite desemnarea unei persoane care să ia parte la acest 
eveniment, nominalizarea urmând să fie făcută din rândul formatorilor în domeniul justiției pentru 
minori. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.1878/21304/2011/1154/22.02.2017 referitoare la modalitatea de realizare a 
activității privind elaborarea unui manual de management – output 2.3 în cadrul proiectului 
”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări 
legislative și instituționale”; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și a aprobat utilizarea în cadrul output 2.3 din Proiectul 
”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și 
instituționale”  finanțat prin MFN 2009-2014, a manualului de management elaborat în cadrul 
grupului de lucru constituit prin Decizia nr.463/20.09.2012 a președintelui CSM. Totodată, Comisia 
a propus constituirea unui nou grup de lucru, prin decizie a președintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii, pentru finalizarea manualului de management elaborat în cadrul grupului de lucru 
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constituit prin Decizia nr. 463/20.09.2012 a președintelui CSM. 
După finalizarea manualului de management în cadrul noului grup de lucru, acesta urmează 

să fie avizat în cadrul Comisiei nr.3 ”Relații internaționale și programe”, iar ulterior aprobat în 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

Având în vedere că manualul va fi tipărit din fondurile disponibile în cadrul Mecanismului 
Financiar Norvegian 2009 – 2014, forma finală a acestui document trebuie să fie aprobată până la 
data de 15 aprilie, astfel încât tipărirea să fie făcută până la finalul lunii aprilie 2017, data 
încheierii exercițiului financiar norvegian menționat. 

 
 

4. Punct de vedere al DLDC nr.24805/2016/22.02/2017 referitor la deschiderea cererii de 
proiecte în cadrul obiectivului specific 2.3 aferent Programului Operațional Capacitate 
Administrativă POCA 2014- 2019 – privind nota DAERIP nr.02/4105/17.02.2017; 
 

Soluție: 
 

Având în vedere observațiile formulate de Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și 
Programe în cadrul ședinței comisiei de specialitate, prin care s-a arătat că propunerea de 
continuare a finanțării în cadrul OS 2.3. POCA a 5 centre pilot de consiliere judiciară și informare 
dedicate categoriilor vulnerabile de populație, inclusiv de etnie romă, precum și promovarea 
activității acestora nu constituie o dublă finanțare raportat la proiectul ”Îmbunătățirea accesului la 
justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, finanțat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, deoarece este vorba despre continuarea unor activități 
care se vor desfășura doar până la 30.04.2017 în cadrul MFN 2009-2014, Comisia a decis 
retransmiterea punctului de vedere al Direcției Legislație, Documentare și Contencios, împreună cu 
nota DAERIP nr.02/4105/17.02.2017, urmând ca, până la data de 13 martie 2017, DLDC să 
completeze observațiile deja formulate. S-a solicitat, de asemenea, verificarea prin DAERIP, a 
modului actual de funcționare a activității centrelor pilot deja înființate. 

Totodată, s-a stabilit că este necesar ca la următoare ședință a Comisiei nr.3 să participe și 
reprezentanții DLDC care au formulat punctul de vedere. 

 
 

5. Punct de vedere completator al DLDC nr.12/24805/2015/18.01.2017 referitor la aprobarea 
proiectului comun CSM/INM/SNG/IJ subsumat obiectivului specific 1.3 aferent 
Programului Operațional Capacitatea Administrativă POCA 2014-2019. 
 

Soluție: 
 

Comisia a amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi și a considerat că este necesar 
ca la următoarea ședință să participe și reprezentanții Direcției Legislație, Documentare și 

 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) 

Contencios care au formulat punctul de vedere. 
 

6. Nota de oportunitate DAERIP nr.02/4563/23.02.2017 privind participarea unui reprezentant 
al Consiliului Superior al Magistraturii la seminarul ”Digital Justice”, organizat de Rețeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) la Amsterdam, 31 martie 2017. 
 

Soluție: 
 

Comisia a propus participarea la acest eveniment a domnului judecător Mihai Andrei 
BALAN și a dispus comunicarea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 
vederea aprobării. 

 
 

7. Nota DAERIP nr.12/1050/16.02.2017 privind propunerile reprezentantului României la 
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), potrivit raportului participării la 
cea de-a șaptesprezecea reuniune plenară a CCJE, 8-10 noiembrie 2016 . 
 

Soluție: 
 

Comisia a analizat oportunitatea organizării evenimentului propus prin raportul anexat notei 
DAERIP și a avizat negativ implicarea Consiliului în aspectele organizatorice, ținând cont de 
costurile estimate, precum și de participarea anterioară a instituției în conferințe similare. 

 

*     *    *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/08 martie 2017  
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