


Ordinea de zi
    a Comisiei nr.  1 Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea şi transparenţa sistemului judiciar 
	4.02.2014, ora 9,30, etajul 1, sediul CSM



COMPONENŢA COMISIEI:

Coordonator:
Comisia nr.1: judecător Mircea Aron, membru 

Membrii comisiei:
   - judecător dr.Adrian Bordea, preşedinte CSM
   - procuror Gheorghe Muscalu, vicepeşedinte csm
   - judecător dr. Livia Doina Stanciu, preşedintele ÎCCJ, membru csm
   - judecător Alina Nicoleta Ghica, membru 
   - judecător Alexandru Şerban, membru csm
   - judecător Nicolae Horaţius Dumbravă, membru 
   - judecător dr. Mona-Lisa Neagoe, membru 
   - judecător Marius Tudose Badea , membru 
   - judecător Cristi Vasilică Danileţ, membru 
   - procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală, membru 
    - procuror Luminiţa Palade, membru csm
   - procuror Bogdan Gabor,  membru C.s.m.
   - procuror Florentina Gavadia, membru 
   - Daniela Ciochină- reprezentant al societăţii civile
   - profesor univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu- reprezentant al societăţii civile
 
  Invitaţi:
   - Graţiana Petronela Isac - consilier al  ministrului justiţiei
   - Tabita Maftei – magistrat asistent – Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică – Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
  

Aparatul propriu:
- şef BIPRMM Monica Prejmereanu
- judecător Alin Vişan – Director DRUO
- judecător Diana Muşata Georgescu – DRUO
- judecător  dr. Andreea Uzlău –Şef serviciu DLDC

Secretariat comisie: 
- consilier Aurora Şoalcă  - DLDC

Nr.
crt.
NUMĂR LUCRARE

OBIECTUL LUCRĂRII
1.
2037/1154/2014
Punctul de vedere al DLDC  cu privire la unele aspecte referitoare la numirea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
2.
2036/1154/2014
Punctul de vedere al DLDC  cu privire la delegarea judecătorilor în funcţii de conducere
3.
11840/1154/2014
Nota DLDC privind informaţiile clasificate – modificări ca urmare a Legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală în Monitorul Oficial – propuneri texte
4.

Evaluarea propunerilor  de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 din perspectiva prezentării în proiectele de candidatură al preşedintelui CSM şi vicepreşedintelui CSM
5.
16885, 16947, 16887, 26054, 26147, 17200
/1154/2013
Nota DLDC referitoare la modificarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator


