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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       18/1474/15.12.2017 

 
 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 15 decembrie 2017 –  
 ora 11.30, 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; 
 dl. procuror Cristian 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; 
 dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM; 
 dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM; 
 dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM. 

 
 

Din partea aparatului propriu: 
 
 dna. Alina BĂRBULESCU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor, Serviciul 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. Punct de vedere DAERIP nr.20270/29.09.2017 privind participarea Consiliului Superior al 

Magistraturii la activitățile Rețelei Europene și Euro-Mediteraneene a Consiliilor Judiciare; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de nota DAERIP și a decis ca la următoarea reuniune anuală a Rețelei 
Europene și Euro-Mediteraneene a Consiliilor Judiciare să propună acordarea mandatului delegației 
române ce va participa la acest eveniment pentru modificarea regulamentului de funcționare, astfel 
încât să permită autosuspendarea unui membru (ca urmare a cererii formulate de acesta) și 
excluderea unui membru (ca urmare a existenței unei cereri în acest sens). 

 
 

2. Nota DAERIP nr.02/22948/04.12.2017 privind propunerea de proiect formulată de Freedom 
House Romania; 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act de propunerea de proiect formulată de Freedom House Romania și a 
dispus comunicarea unui răspuns negativ, deoarece la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii 
nu există fonduri disponibile pentru cofinanțare și pentru că, în raport de atribuțiile CSM, nu s-a 
apreciat ca fiind oportună asocierea în calitate de partener. Adresa de răspuns a Consiliului se va 
comunica sub semnătura coordonatorului Comisiei nr.3 ”Relații internaționale și programe”. 

 
 
 
 

 

*     *    *  

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/15 decembrie 2017  
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