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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       16/1474/17.11.2017 

 
 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 17 noiembrie 2017 –  
 ora 10.30, la sediul CSM   

AU PARTICIPAT: 

Coordonator: 

 dl. procuror Codruț OLARU, membru CSM; 
 
Membrii comisiei: 
 
 dl.  Teodor Victor ALISTAR, membru CSM; 
 dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM; 
 dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM; 
 dl. procuror Cristian Mihai BAN, vicepreședintele CSM; 
 dl. Romeu CHELARIU, membru CSM; 
 dl. procuror Florin DEAC, membru CSM; 
 dna. judecător Mariana GHENA, președintele CSM; 
 dna. judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM; 
 dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM; 
 dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM; 
 dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM; 
 dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM. 

 
 

Din partea aparatului propriu: 
 
 dl. procuror Flavian Alexandru POPA, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații 

Internaționale, DAERIP-CSM; 
 

Secretariat: 

 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

 
 
1. Raport DAERIP nr.22243/25.10.2017 referitor la participarea reprezentantului Consiliului 

Superior al Magistraturii la reuniunea punctelor de contact privind Tabloul de bord al UE 
privind justiția, Bruxelles, 09 octombrie 2017 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de raportul întocmit la nivelul DAERIP și a dispus 
comunicarea acestui document către ordonatorul principal de credite al Consiliului Superior al 
Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

2. Nota DAERIP nr.02/23324/09.11.2017 privind reprezentarea Consiliului Superior al 
Magistraturii la cea de-a 78-a reuniune plenară a GRECO, care va avea loc la Strasbourg, 
în perioada 04-08 decembrie 2017 
 

Soluție: 
 

S-a luat act de faptul că reprezentantul CSM desemnat anterior pentru participarea la 
reuniunile GRECO nu va putea lua parte la acest eveniment, din motive obiective, astfel încât s-a 
decis ca președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau vicepreședintele Consiliului să 
analizeze dacă vor putea participa ca reprezentanți ai CSM, în perioada comunicată prin invitație. 
De asemenea, domnul Teodor Victor ALISTAR, membru CSM, și-a exprimat opțiunea de a participa 
la reuniunea din perioada 04-8 decembrie 2017. S-a stabilit că reprezentantul CSM va fi desemnat 
ulterior, existând și varianta participării doar a unei persoane din aparatul tehnic al Consiliului. 

 
 

3. Nota de oportunitate DAERIP nr.02/23564/10.11.2017 privind reprezentarea Consiliului 
Superior al Magistraturii la evenimentul ”Ziua internațională pentru justiție”, având ca 
temă centrală de dezbateri: ”Justiția sub presiune în Europa” 
 

Soluție: 
 

Nota DAERIP urmează să fie comunicată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 
pentru a decide cu privire la următoarele două aspecte: a) oportunitatea participării la acest 
eveniment și b) în ipoteza unui vot favorabil la primul punct, desemnarea doamnei judecător Andrea 
Anamaria CHIȘ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ținând cont de faptul că invitația 
de participare este nominală. 

Totodată, s-a decis că este necesară derularea unei corespondențe suplimentare cu 
organizatorii, pentru a transmite documente sau informații suplimentare cu privire la contextul 
organizării acestor dezbateri și a punctului de vedere care urmează să fie susținut de reprezentantul 
Consiliului Superior al Magistraturii din România. 

 
  

4. Nota de oportunitate DAERIP nr.55/1052/13.11.2017 privind participarea reprezentanților 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

Consiliului Superior al Magistraturii la activitățile echipelor din cadrul celor două proiecte 
ale RECJ: 1. Independență, responsabilitate și calitate în sistemul judiciar – continuare, 2. 
Încredere publică și imaginea justiției; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acestui document către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a aproba 
participarea la evenimentele menționate a reprezentanților CSM, inclusiv a persoanelor din cadrul 
aparatului tehnic. 

 
 

5. Raportul nr.31/15461/13.11.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior 
al Magistraturii la reuniunea de deschidere a proiectelor RECJ pentru 2017/2018, 05-06 
octombrie 2017, Vilnius 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acestui document către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

6. Raportul nr.32/15461/13.11.2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior 
al Magistraturii la întâlnirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare, 18 septembrie 2017, Barcelona 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acestui document către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

7. Raportul nr.04/17796/13.11.2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior 
al Magistraturii la proiectul ”Dileme etice în sistemul judiciar din Republica Moldova”, 29-
30 septembrie 2017, Chișinău 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acestui document către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

*     *    *  
 

 

 
Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/17 noiembrie 2017  
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