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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

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

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       03/334/31.01.2018 

 
  APROB, 

                                   procuror  Tatiana TOADER, 
            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 2018 –  
 ora 09.30, la sediul CSM   

AU PARTICIPAT: 
 
Coordonator: 

 dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM; 
 
Membrii comisiei: 
 
 dl. Teodor Victor ALISTAR, membru CSM; 
 dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM; 
 dl. procuror Cristian BAN, membru CSM; 
 dl. Romeu CHELARIU, membru CSM; 
 dna. judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM; 
 dl. procuror Florin DEAC, membru CSM; 
 dna. judecător Mariana GHENA, membru CSM; 
 dna. judecător Simona Camelia MARCU, președintele CSM; 
 dl. judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM; 
 dl. procuror Codruț OLARU, vicepreședintele 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, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și 

Programe; 
 dna. procuror Laura Felicia 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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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 
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1. Plan de activitate al Comisiei nr.3 “Relații internaționale și programe” pentru perioada 
ianuarie 2018 – decembrie 2018. 

 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil proiectul planului de activitate și a dispus comunicarea acestuia 
către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

2. Raport nr.20/03.01.2018 privind participarea delegației Consiliului Superior al 
Magistraturii la cea de-a 78-a reuniune plenară GRECO, Strasbourg, 4-8 decembrie 2017; 
 

Soluție: 
 

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

 
 

3. Nota de oportunitate DAERIP nr.2/1975/26.01.2018 privind participarea reprezentanților 
Consiliului Superior al Magistraturii la activitățile echipei proiectului 2 al Rețelei Europene 
a Consiliilor Judiciare (RECJ) ”Încredere publică și imaginea justiției”, Ljubljana, 26-27 
februarie 2018; 

 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerea privind participarea la acest eveniment a persoanelor 
menționate în nota DAERIP și a dispus comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior 
al Magistraturii, pentru a decide cu privire la oportunitatea deplasării. 

 
 

4. Nota de informare DAERIP nr.27/24805/2015/22.01.2018 privind lansarea unei noi cereri de 
proiecte în cadrul Obiectivului Specific 1.3. aferent PO CA 2014-2020 și necesitatea 
analizării oportunității elaborării și implementării unor proiecte în vederea realizării 
măsurilor incluse în Planul de Acțiune aferent Strategiei pentru Dezvoltarea Sistemului 
Judiciar 2015-2020 de competența Consiliului Superior al Magistraturii; 

 
Soluție: 
 

Comisia a considerat că proiectele menționate în cuprinsul notei de informare DAERIP 
nr.27/24805/2015/22.01.2018 sunt oportune, urmând, totodată, ca fiecare membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii să își exprime intenția de a face parte din echipele de lucru necesare pentru 
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implementarea acestor proiecte. 
De asemenea, s-a stabilit că este necesară o analiză suplimentară cu privire la proiectele 

menționate anterior, aceasta urmând să fie efectuată în cadrul următoarei reuniuni a Comisiei nr.3 
”Relații internaționale și programe”.  

Pentru discutarea aspectelor menționate în nota DAERIP s-a apreciat că este necesară 
clarificarea unor aspecte privind implementarea dosarului electronic la nivelul instanțelor si 
parchetelor, urmând ca într-o viitoare reuniune a Comisiei nr.3 să fie invitați și reprezentanți ai 
Direcției Tehnologia Informației și ai Direcției Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției. 

Nota DAERIP nr.27/24805/2015/22.01.2018 va fi înaintată Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 

*     *    *  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/31 ianuarie 2018  
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