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               București, 22 iunie 2020 

 
     Către, 

BIROURILE PERMANENTE 

ALE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, AVIZUL COMUN privind numirile pentru două posturi vacante de președinte Secție de 

drept public și de președinte Secție de drept privat din cadrul Consiliului Legislativ, solicitat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, de 

către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în ședința comună din ziua de 26 mai 2020.  

 

  

                 PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE, 

 

                          Nicușor HALICI                               Nicolae ȘERBAN       
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       București, 22 iunie 2020 

 

AVIZ COMUN 

privind 

numirile pentru două posturi vacante de președinte Secție de drept public și de președinte Secție de drept privat din 

cadrul Consiliului Legislativ 

 

 

 Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis în ședința comună din ziua de 26 mai 2020 să 

declanşeze procedurile de numire pentru două posturi vacante de președinte Secție de drept public și de președinte 

Secție de drept privat din cadrul Consiliului Legislativ şi au stabilit ca propunerile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

art.9 alin.(2) din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, să fie 

depuse la Cabinetele Secretarilor generali din cele două Camere și înaintate Birourilor permanente reunite până la data de 4 

iunie 2020. 

 În ședința comună din data de 3 iunie 2020, Birourile permanente reunite au stabilit ca termenul inițial (4 iunie 2020) 

pentru depunerea candidaturilor în vederea numirii pe cele două posturi vacante să fie prelungit cu două săptămâni, 

respectiv până la data de 18 iunie 2020. 

 În ședința comună din ziua de 18 iunie 2020, Birourile permanente reunite au decis să înainteze Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități din Camera Deputaților și Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senat 

propunerile pentru cele două posturi vacante de președinte Secție de drept public și președinte Secție de drept privat din cadrul 

consiliului Legislativ. 
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 Comisiile de specialitate din cele două Camere vor audia candidații propuși și vor întocmi avizul comun până la data 

de 23 iunie 2020, astfel încât numirea celor doi noi președinți de Secție ai Consiliului Legislativ să fie votată în plenul comun 

al celor două Camere ale Parlamentului României din ziua de miercuri, 24 iunie 2020, ora 14:00. 

 În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2) din Legea nr. 73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată: “Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii se numesc prin 

votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, reuniţi în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a câte 

trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare funcţie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Aceştia îşi exercită 

atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în faţa preşedinţilor celor două 

Camere.” 

 Art. 18, (1): „Pot fi numite în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, şef de departament 

şi consilier persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, pregătire juridică superioară, precum şi o bună 

reputaţie profesională şi morală. Pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ şi preşedinte de secţie este necesară 

o vechime în activitatea juridică de cel puţin 15 ani, iar pentru funcţiile de şef sector şi şef departament, de cel puţin 8 ani. 

Pentru funcţiile de secretar general, de şef al Departamentului de informatică legislativă, de director al Direcţiei de studii şi 

documentare şi de şef al Sectorului financiar-contabil este necesară o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea funcţiei. 

Pentru funcţia de consilier este necesară o vechime în specialitate juridică de 7 ani. Funcţiile de şef sector şi şef de 

departament sunt funcţii publice specifice.” 

 În temeiul art.11 lit. c., art. 12 și art.13 pct.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și 

Senatului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaţilor şi ai Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități și validări din Senat s-au reunit în şedință comună online, în ziua de 22 iunie 2020. 

 La şedinţa Comisiilor juridice reunite deputații și senatorii au fost prezenți conform listelor de prezență. 

 

 Propunerile pentru cele două posturi vacante sunt următoarele: 

 

• pentru președinte Secție de drept public: 

 

1. Moț Sofia Mariana 

2. Marin Eugenia  

3. Răducu Olimpia Louysse 

 

 

https://idrept.ro/00001995.htm
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• pentru președinte Secție de drept privat: 

 

1. Greblă Toni 

2. Diaconu Elena 

3. Marinescu Maria Raluca. 

 

 Membrii celor două comisii au analizat dosarele candidaților propuși pentru cele două posturi vacante de președinte de 

secție, au audiat online 5 dintre cei 6 candidați propuși pentru aceste posturi și au constatat faptul că toți cei 6 candidați 

îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea funcţiilor de președinte de secție din cadrul Consiliului Legislativ. Doamna 

Diaconu Elena nu a participat la ședința comună online.  

Dosarele candidaților, depuse în orginal la Cabinetele Secretarilor generali din cele două Camere ale Parlamentului și 

înaintate Birourilor permanente reunite sunt anexate în fotocopii la prezentul aviz comun. 

Deputații și senatorii prezenți la ședința comună online și la audieri au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului comun al Camerei Deputaților și Senatului un aviz comun favorabil celor 6 candidați propuși pentru cele două 

funcții de președinte de secție din cadrul Consiliului Legislativ. 

La prezentul aviz comun este anexat proiectul Buletinului de vot. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                      PREŞEDINTE, 

                   Nicușor HALICI                                        Nicolae ȘERBAN    

    

 

 

 

 

 

 

 
      Consilier parlamentar,                  Consilier parlamentar,  

       Rodica Penescu            Camelia Ene 
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                PROIECT 

BULETIN DE VOT 
privind 

numirile pentru două posturi vacante de președinte Secție de drept public și de președinte Secție de drept privat din 

cadrul Consiliului Legislativ 

22 iunie 2020 

 

Propunerile pentru cele două posturi vacante sunt următoarele: 

 

• pentru președinte Secția de drept public: 

 

1. Moț Sofia Mariana  
 

2. Marin Eugenia    

 

3. Răducu Olimpia Louysse   

 

 

• pentru președinte Secția de drept privat: 

 

1. Greblă Toni   

 

2. Diaconu Elena      

 

3.  Marinescu Maria Raluca     

 

 
*Senatorul/deputatul votează pentru, lăsând neatinse pe buletinul de vot numele și prenumele persoanei dorite, sau votează 

contra, ștergând numele și prenumele persoanei respective. 




