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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei

A 10-a întâlnire a Grupului de Pilotaj al Centrului SATUN pentru
managementul duratei procedurilor judiciare
În cadrul celei de-a 10-a întâlniri din Strasbourg, ce va avea loc în
perioada 21 – 23 septembrie 2011, Grupul de Pilotaj CEPEJ al Centrului
SATURN pentru managementul duratei procedurilor judiciare va încerca
să stabilească instrumentele şi metodologia pentru implementarea unui
program de formare a instanŃelor pentru utilizarea corectă a instrumentelor
SATURN şi pentru derularea unor analize referitoare la datele disponibile privind
îmbunătăŃirea abordării cantitative a duratei procedurilor din instanŃe. Grupul va participa şi
la întâlnirea plenară a instanŃelor pilot, ce se va desfăşura în 22 septembrie a.c.
Proiectul de agendă

Solicitare de propuneri pentru organizarea unor evenimente Ziua Europeană a JustiŃiei - 2011
La iniŃiativa Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, Ziua Europeană
a JustiŃiei este sărbătorită în fiecare an, în data de 25 octombrie. InstituŃiile
din sistemele judiciare din statele membre ale Consiliului Europei sunt
invitate să participe activ la sărbătorirea acestei zile, prin organizarea unor
evenimente pentru publicul larg (în special pentru tineri) şi pentru personalul judiciar.
Programele diferitelor evenimente vor fi publicate de îndată ce vor fi comunicate
Secretariatului CEPEJ. InstituŃiile din sistemele judiciare ale statelor membre sunt rugate să
comunice aceste programe la adresa Annette.Sattel@coe.int. Principalul eveniment al acestei
zile, la care vor participa şi reprezentanŃi ai Consiliului Europei şi ai Comisiei Europene, va
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fi organizat pe 25 octombrie 2011 la instanŃa din Toulouse (FranŃa). De asemenea, în 5
octombrie 2011, instanŃa din Toulouse va organiza în parteneriat cu Ministerul NaŃional al
EducaŃiei, un eveniment pentru „înŃelegerea procedurii judiciare”, dedicat în special tinerilor.
Aceste evenimente se vor finaliza printr-un colocviu, organizat la data de 07 noiembrie 2011,
dedicat „chestiunilor alternative dreptului civil instituŃional”.
Pagina de internet a Zilei Europene a JustiŃiei

ENCJ - REłEAUA EUROPEANĂ A CONSILIILOR JUDICIARE
A fost publicat al 2-lea newsletter al CSM Romania
CSM Romania a publicat cel de-al doilea Infoletter lunar. Documentul descrie aspecte precum
intrarea în vigoare a noului Cod Civil, redactarea unui regulament pentru numirea în posturi
de conducere în sistemul judiciar, precum şi iniŃiativele adoptate pentru întărirea relaŃiilor
inter-instituŃionale şi posibila lansare a unui Proiect NaŃional pentru JustiŃie.

CoE – Comisarul pentru Drepturile Omului
Puncte de vedere
Punctele de vedere exprimate de Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului
Europei nu au mai fost publicate începând cu luna martie 2010. Totuşi, acestea au fost
actualizate şi compilate într-o carte publicată în luna aprilie 2011, intitulată: Human rights in
Europe: no grounds for complacency.
Un nou instrument de comunicare, „Comentarii privind Drepturile Omului”, a înlocuit
„Punctele de vedere”, acesta acoperind o gamă largă de aspecte referitoare la drepturile
omului: discriminare, xenofobie, drepturile minorităŃii Roma, libertatea presei, impunitatea,
aspecte privind egalitatea de gen, sărăcia şi migraŃia.
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