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                                        04/334/27.02.2018 
          
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 27 februarie 2018 –  
 ora 10.00, 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; 
 dna. judecător Gabriela BALTAG, membru CSM; 
 dl. procuror Cristian BAN, membru CSM; 
 dl. Romeu CHELARIU, 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 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; 

 
Invitat: 
 dl. Răzvan CRĂCIUNESCU, director al Direcției Tehnologia Informației, Ministerul 

Justiției; 
 
Din partea aparatului propriu: 
 
 dl. Marius Daniel TUDOR, director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și 

Programe;  
Secretariat: 

 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM. 
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1. 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 amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la data următoarei 
ședințe, care va avea loc în data de 09 martie 2018. 

 
 

2. Nota DAERIP nr.29/24805/2015/16.02.2018 în completare la nota DAERIP 
nr.27/24805/2015/22.01.2018 privind adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice referitoare la pregătirea următoarelor linii de finanțare pentru 
sistemul judiciar cu finanțare din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020; 

 
Soluție: 
 

Comisia a amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la data următoarei 
ședințe, care va avea loc în data de 09 martie 2018. 

 
 

3. Nota DAERIP nr.04/9658/2017/01.02.2018 privind numirea unui nou membru 
supleant în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014-2020; 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerea privind numirea unui nou membru supleant și a 
dispus comunicarea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre 
aprobare, cu propunerea ca nominalizarea în această poziție să fie făcută în considerarea 
funcției de director al Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe. 

 
 

4. Notă de oportunitate DAERIP nr.02/2027/30.01.2018 privind participarea 
reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a Rețelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Lisabona, 30 mai – 1 iunie 2018; 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil participarea la acest eveniment a unei delegații compuse din 
doamna judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, doamna judecător Evelina Mirela 
OPRINA, membru CSM, domnul Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM și a domnului 
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Marius TUDOR, director DAERIP. De asemenea, a dispus comunicarea notei către 
președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide cu privire la oportunitatea 
deplasării.  

 
 

5. Nota DAERIP nr.04/81/05.02.2018 privind propunerea de colaborare adresată 
Consiliului Superior al Magistraturii de către Fundația Konrad Adenauer; 
 
Soluție: 
 

Comisia a amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la data următoarei 
ședințe, care va avea loc în data de 09 martie 2018.  De asemenea, a decis că este necesară 
invitarea la următoarea ședință a unei delegații a Fundației Konrad Adenauer (maximum 3 
persoane) care ofere informații suplimentare cu privire la propunerea de colaborare. 

 
 

6. Nota DAERIP nr.02/2953/14.02.2018 privind propunerea de colaborare în cadrul 
proiectului ”Întărirea luptei împotriva comerțului ilicit în Sud-Estul Europei”; 
 
Soluție: 
 

Comisia a apreciat că este oportună implicarea directă a Institutului Național al 
Magistraturii în ceea ce privește componenta de formare profesională și a dispus comunicarea 
notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 
 

7. Nota DAERIP nr.05/2197/16.02.2018 privind desemnarea corespondentului național 
în cadrul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ); 
 
Soluție: 
 

Comisia a luat act, fără observații, de propunerile formulate prin nota DAERIP și a 
dispus desemnarea doamnei Laura CEH, şef SAERI, în calitate de corespondent național 
CEPEJ şi a doamnei Alina Bărbulescu în calitate de supleant. 

 
 

8. Nota de oportunitate DAERIP nr.02/3615/20.02.2018 privind participarea doamnelor 
judecător Simona Camelia MARCU, membru ales al Consiliului și Nicoleta Margareta 
ȚÎNȚ, membru ales al Consiliului, la vizita de lucru organizată de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și la Tribunalul Uniunii Europene, 28-30 mai 2018, Luxemburg; 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acesteia în vederea iniţierii demersurilor privind aprobarea şi organizarea 
deplasării. 
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9. Nota de oportunitate DAERIP nr.02/4026/20.02.2018 privind participarea 
reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii la activitățile echipei proiectului 
nr.1 al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) ”Independența, responsabilitatea 
și calitatea actului de justiție – continuare”, Roma, 19-20 aprilie 2018; 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerile formulate prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide 
cu privire la oportunitatea deplasării. 

 
 

10. Nota DAERIP nr.2267/30.01.2018 privind programul de activitate al Direcției Afaceri 
Europene, Relații Internaționale și Programe; 
 
Soluție: 
 

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

 
 

11. Nota DAERIP nr.02/4042/20.02.2018 privind propunerea de participare la proiectul 
„Semnalarea către autoritățile competente a situațiilor de pericol în care se găsesc minorii 
și tratamentul acestor situații” inițiat de Ambasada Republicii Franceze la București; 
 
Soluție: 
 

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

De asemenea,  s-a luat act de intenția doamnei procuror Tatiana TOADER, membru 
CSM și a doamnei procuror Laura Felicia CEH, șef SAERI, de a fi desemnate în calitate de 
reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii în proiectul propus de Ambasada 
Republicii Franceze la București. 

 
 

12. Nota de oportunitate DAERIP nr.07/1016/21.02.2018 privind participarea doamnei 
judecător Andrea Annamaria CHIȘ la întâlnirea organizată de către Rețeaua Europeană 
a Consiliilor Judiciare (RECJ) în cooperare cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară 
(EJTN), Bruxelles, 26-27 martie 2018; 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide 
cu privire la oportunitatea deplasării. 
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13. Nota DAERIP nr.03/3184/20.02.2018 privind analiza proiectului de Plan de măsuri 
pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene, în cadrul MCV și privind 
organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare, din perioada 14-16 martie 2018; 
 
Soluție: 
 

Comisia a amânat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la data următoarei 
ședințe, care va avea loc în data de 09 martie 2018. 

De asemenea, s-a decis ca planul de măsuri anexat notei DAERIP să fie comunicat prin 
email tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât până la data 
viitoarei ședințe să aibă posibilitatea de a formula eventuale observații. 

 
 

14. Nota de oportunitate DAERIP nr.03/260/26.02.2018 privind participarea domnului 
procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, la 
cea de-a 79-a Reuniune Plenară a Grupului Statelor împotriva Corupției, Strasbourg, 19-
23 martie 2018. 
 
Soluție: 
 

Comisia a avizat favorabil propunerea formulată prin nota DAERIP și a dispus 
comunicarea acesteia către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a decide 
cu privire la oportunitatea deplasării. 

 

                                                                          *     *    *  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/27 februarie 2018  
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