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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
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                                                                                                                                                                                       01/334/08.01.2018 

 
  APROB, 

                                      procuror  Codruț OLARU, 
  vicepreședinte al  Consiliului Superior al Magistraturii 

        coordonator al Comisiei nr. 3 
 
 
 
 
 
 

                      COMISIA nr. 3 – RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME 
 

- Minuta  întâlnirii din data de 08 ianuarie 2018 –  
 ora 11.00, la sediul CSM   

AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

 dl. procuror Codruț OLARU, vicepreședinte al CSM; 
 
Membrii comisiei: 
 
 dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM; 

 dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM; 

 dl. procuror Cristian BAN, membru CSM; 

 dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM; 

 dna. judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM; 

 dna. judecător Lia SAVONEA, membru CSM; 

 dl. procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM; 

 dna. judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM; 
 

 
Din partea aparatului propriu: 
 
 dl. Marius Daniel TUDOR, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 

director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe; 
 dna. procuror Laura CEH, șef al Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale, DAERIP-

CSM; 
 

Secretariat: 

 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM. 
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1. Raport de activitate al Comisiei nr. 3 “Relații internaționale și programe” pentru perioada 

ianuarie 2017-decembrie 2017; 
 

Soluție: 
 

Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către Plenul Consiliului, spre 
informare. 

 
 

2. Raport nr.18/20.12.2017/03.01.2018 privind participarea reprezentantului Consiliului 
Superior al Magistraturii la reuniunea punctelor de contact privind Tabloul de bord al UE 
privind justiția, Bruxelles, 11 decembrie 2017; 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către ordonatorul de credite al 
Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

3. Nota de oportunitate DAERIP nr.03/15323/29.12.2017 privind sesiunea de examinare a 
României în cadrul mecanismului internațional de evaluare periodică universală (Universal 
Periodic Review – UPR) a situației drepturilor omului, Geneva, 16 ianuarie 2018; 

 
Soluție: 
 

Comisia a dispus întocmirea unei corespondențe către Ministerul Afacerilor Externe, ce va fi 
semnată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se va comunica că la 
reuniunea de examinare din 16 ianuarie 2018 nu va participa niciun reprezentant al CSM, dar că, în 
măsura în care sunt necesare informații suplimentare pentru susținerea prezentării statului român, 
acestea pot fi solicitate din partea Consiliului. 

 
 

4. Raportul nr.01/85/03.01.2018 întocmit de către domnul judecător Narcis-Violin STOICA, ca 
urmare a activității desfășurate în cadrul vizitei de studiu în Republica Moldova 
(judecătoria Ungheni și Curtea de Apel Bălți), în perioada 06-09 noiembrie 2017; 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea acestuia către Plenul Consiliului, spre 
informare. 
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5. Nota DAERIP nr.23/14822/2016/04.01.2018 privind propunerea de colaborare formulată de 
Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională din Olanda (CILC) și Institutul de 
Reforme Penale (IRP) din Republica Moldova; 

 
Soluție: 
 

Comisia a apreciat că, în raport de cererea nominală formulată de Centrul pentru Cooperare 
Juridică Internațională din Olanda (CILC) și Institutul de Reforme Penale (IRP) din Republica 
Moldova, este necesară derularea unei corespondențe suplimentare cu expertul nominalizat de CILC 
și IRP.  

Astfel, se va adresa rugămintea domnului judecător Narcis-Violin STOICA, vicepreședintele 
Tribunalului Iași, să furnizeze date suplimentare privind costurile ce vor fi suportate de partenerii 
externi și să solicite CSM avizarea deplasării externe, în conformitate cu datele menționate de 
partenerii de proiect.  

 
 

6. Nota DAERIP nr.260/08.01.2018 privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului 
Superior al Magistraturii în cadrul Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO). 

 
Soluție: 
 

Comisia a luat act renunțarea la această calitate a domnului procuror Codruț OLARU, 
vicepreședintele CSM și de desemnarea în acest sens a domnului procuror Nicolae Andrei 
SOLOMON, membru CSM. 

 
 

*     *    *  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/08 ianuarie 2018  
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