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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
                 SENAT CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia juridică, de numiri,  

disciplină, imunităţi şi validări 
Comisia juridică, 

 de disciplină şi imunităţi 
 

 

 
AVIZ COMUN 

privind 

numirile pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ 

 și pentru cea de președinte al Secției de evidență oficială a legislației și 

documentare a Consiliului Legislativ 

 

 

           Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților au decis în 

ședință comună să declanșeze procedurile de numire pentru funcția de președinte al 

Consiliului Legislativ și pentru funcția de președinte al Secției de evidență oficială a 

legislației și documentare a Consiliului Legislativ. În ședința comună din 12 octombrie 

2020, Birourile permanente reunite au hotărât prelungirea termenului de depunere a 

candidaturilor pentru cele două funcții până marți, 20 octombrie 2020. 

           În data de 20 octombrie 2020, s-au înaintat Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități și validări a Senatului și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități a Camerei Deputaților propunerile pentru funcția de președinte al Consiliului 

Legislativ și cele pentru funcția de președinte al Secției de evidență oficială a 

legislației și documentare a Consiliului Legislativ. 

           În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 73/1993 pentru 

înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, 

“Președintele Consiliului Legislativ și președinții de secții se numesc prin votul 

majorității deputaților și senatorilor, reuniți în ședința comună a celor două Camere 

ale Parlamentului, pe baza a câte trei propuneri ale birourilor permanente pentru 

fiecare funcție, cu avizul comisiilor juridice reunite. Aceștia își exercită atribuțiile de 
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la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în fața 

președinților celor două Camere.” 

 

           De asemenea, potrivit art.18 alin.(1), „Pot fi numite în funcțiile de 

președinte al Consiliului Legislativ, președinte de secție, șef de departament și 

consilier persoane care au cetățenia română și domiciliul în țară, pregătire juridică 

superioară, precum și o bună reputație profesională și morală. Pentru funcțiile de 

președinte al Consiliului Legislativ și președinte de secție este necesară o vechime în 

activitatea juridică de cel puțin 15 ani, iar pentru funcțiile de șef sector și șef 

departament, de cel puțin 8 ani. Pentru funcțiile de secretar general, de șef al 

Departamentului de informatică legislativă, de director al Direcției de studii și 

documentare și de șef al Sectorului financiar-contabil este necesară o vechime de cel 

puțin 8 ani în specialitatea funcției. Pentru funcția de consilier este necesară o 

vechime în specialitate juridică de 7 ani. Funcțiile de șef sector și șef de departament 

sunt funcții 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 celor două Comisii 

juridice s-au reunit în ședință comună online, în ziua de 20 octombrie 2020. La ședință, 

senatorii și deputații au fost prezenți conform listelor de prezență. 

 

Comisiile juridice reunite în ședința online din data de 20 octombrie 2020, 

ora 13.00, au analizat dosarele candidaților propuși pentru a întocmi avizul comun 

solicitat de Birourile permanente reunite. 

Prin adresa transmisă de către Grupul parlamentar PNL cu                  

nr.3b-15/310/20.10.2020, am fost informați că domnul Augustin Zegrean candidează 

doar pentru funcția de Președinte al Consiliului Legislativ și pentru funcția de 

președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare a Consiliului 

Legislativ este desemnată doamna Rodica Penescu. Urmare acestei adrese  Comisiile 

juridice s-au reunit într-o nouă ședință online din data de 20 octombrie 2020, ora 

14.45, pentru a analiza și candidatura doamnei Rodica Penescu, pentru funcția de 

președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare a Consiliului 

Legislativ.  

 

         Candidaturile sunt următoarele: 

 

 pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ: 

 

-  Florin Iordache;  

-  Duli Ionuț Mazâlu; 

-  Augustin Zegrean. 

 

 pentru funcția de președinte al Secției de evidență oficială a legislației și 

documentare  a Consiliului Legislativ: 
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- Andrei Chiochiu;  

- George Edward Dircă; 

- Rodica Penescu. 

 

 

           Membrii celor două comisii au analizat dosarele candidaților propuși  

pentru cele două funcții și au constatat că toți candidații îndeplinesc condițiile legale  

pentru ocuparea celor două funcții. 

           Dosarele candidaților, depuse în original 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 au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită plenului comun al Senatului și Camerei Deputaților  

un aviz comun favorabil cu privire la toti candidații propuși pentru cele două funcții 

precizate mai sus. 

 

  Înaintăm plenului Camerei Deputaților și Senatului prezentul aviz privind 

numirea în funcția de președinte al Consiliului Legislativ și numirea în funcția de 

președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare. 

 

                    La prezentul aviz comun anexăm proiectul buletinului de vot pentru 

ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. 

 

 

           

 

 

 

 

 

               VICEPREȘEDINTE,                                         PREȘEDINTE, 

 

      Senator Laura Iuliana Scântei                          Deputat Nicușor HALICI                                
 

          

 

 

 

 

 


