˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției˝
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)
05/334/09.03.2018

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 09 martie 2018 –
ora 10.00, la sediul CSM
AU PARTICIPAT:
Coordonator:


dna. procuror Tatiana TOADER, membru CSM;

Membrii comisiei:














dl. judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
dna. judecător Gabriela BALTAG, 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;
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;

Invitați:
 dl. Hartmut RANK, director al Programului Statul de Drept, Fundația Konrad Adenauer;
 dna. Raluca DOBREAN, cercetător științific/coordonator de proiect, Fundația Konrad
Adenauer;
 dna. Cezara PANAIT, Fundația Konrad Adenauer;
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;
dl. judecător Alin Valentin VIȘAN, Direcția Resurse Umane și Organizare;

Secretariat:
 dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM.
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1. Nota DAERIP nr.04/81/05.02.2018 privind propunerea de colaborare adresată
Consiliului Superior al Magistraturii de către Fundația Konrad Adenauer;
Soluție:
Reprezentanții Fundației Konrad Adenauer au prezentat conceptul evenimentului
propus pentru organizare, împreună cu o posibilă dată la care să aibă loc conferința (în a doua
jumătate a lunii iunie 2018). De asemenea, au avut loc discuții cu privire la posibilii parteneri
pentru organizarea conferinței, având în vedere că tematica propusă ar putea prezenta interes
și pentru avocați.
S-a apreciat că este util un parteneriat între Consiliul Superior al Magistraturii și
Fundația Konrad Adenauer pentru organizarea acestei conferinței, având în vedere tematica
propusă ”Integritatea justiției – premisa funcționării eficiente a sistemului judiciar”.
În ipoteza încheierii unui acord pentru organizarea acestei conferințe, Consiliul
Superior al Magistraturii va face demersurile necesare pentru invitarea unor reprezentanți ai
instituțiilor aflate în coordonare, ai instanțelor și parchetelor și ai Inspecției Judiciare.
Nota DAERIP va fi înaintată Plenului CSM în vederea aprobării propunerii Fundației
Konrad Adenauer.
2. 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:
Notele DAERIP nr.27/24805/2015/22.01.2018 și 29/24805/2015/16.02.2018 și punctul
de vedere DRUO nr.04/2979/2018 au fost analizate împreună.
Comisia a dezbătut în linii generale proiectele care urmează să fie propuse de Consiliul
Superior al Magistraturii pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 și a decis transmiterea acestora către Plenul Consiliului, spre
aprobare.
În ceea ce privește proiectul ”Optimizarea managementului la nivelul sistemului
judiciar” s-a subliniat necesitatea abordării a două paliere, unul pentru instanțe și altul pentru
parchete. Ambele paliere vor viza trei componente: optimizare management, volum optim și
resurse umane.
De asemenea, s-a luat act de opțiunile exprimate pentru coordonarea proiectelor
respective, după cum urmează:
1. ”Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar”:
• doamna judecător Lia SAVONEA, membru CSM, în calitate de manager de proiect
pentru componenta de instanțe;
• doamna judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ, membru CSM, în calitate de asistent
de manager de proiect pentru componenta de instanțe;
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•

domnul procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM, în calitate de manager
de proiect pentru componenta de parchete;
• domnul procuror Cristian BAN, membru CSM, în calitate de asistent de manager de
proiect pentru componenta de parchete.
2. „Dezvoltarea unei platforme de testare și asistență psihologică a personalului din cadrul
sistemului judiciar”:
• doamna judecător Evelina Mirela OPRINA, membru CSM, în calitate de manager
de proiect;
• doamna procuror Tatiana TOADER, membru CSM, în calitate de asistent de
manager de proiect.
3. „Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al
Magistraturii”:
• doamna judecător Mariana GHENA, membru CSM, în calitate de manager de
proiect;
• domnul procuror Codruț OLARU, membru CSM, în calitate de asistent de manager
de proiect.
3. 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 20142020;
Soluție:
A se vedea soluția de la punctul 2.
4. Punct de vedere DRUO nr.04/2979/2018 cu privire la propunerile de proiecte în cadrul
Obiectivului Specific 1.3 aferent POCA 2014/2010;
Soluție:
A se vedea soluția de la punctul 2.
5. 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 luat act de nota DAERIP și a dispus comunicarea acesteia către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, cu propunerea de instituire a unui
mecanism de monitorizare trimestrială a planului de măsuri.
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6. Nota DAERIP nr.02/4471/02.03.2018 privind raportul reprezentantului României la
cea de-a optsprezecea reuniune plenară a Consiliului Consultativ al Judecătorilor
Europeni (CCJE), Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 noiembrie 2017;
Soluție:
Comisia a avizat favorabil traducerea avizului CCJE nr.20, dar a apreciat că nu este
oportună implicarea Consiliului în organizarea conferinței propuse prin raportul
reprezentantului României la CCJE.
7. Nota DAERIP nr.04/4026/23.02.2018 privind participarea doamnei judecător Andrea
Annamaria CHIȘ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii la seminarul privind
metodologia de evaluare a raportului Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) –
Independența și responsabilitatea sistemului judiciar, Utrecht, 12-13 aprilie 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/09 martie 2018
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