
        

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                       

       Bucureşti, 23 decembrie 2013 
          Nr. 4C-11/1568/17.12.2013 

    
Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

RAPORT 
cu privire la               

Scrisoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală prin care este transmisă 
sentinţa penală nr.699/2013 şi decizia penală nr. 232/2013 a ÎCCJ privind pe 

domnul Vasilescu Nicolae 
 

Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală a înaintat Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor, Sentinţa penală nr.699/02.07.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie Secţia Penală, definitivă prin decizia penală nr. 232/10.12.2013 a Î.C.C.J - 

Completul de 5 Judecători, privind pe numitul Vasilescu Nicolae, prin care 

condamnă pe inculpatul Vasilescu Nicolae pentru: 

- infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 257 Cod penal rap. la art. 6 

din Legea nr.78/2000 la pedeapsa de 2 ani închisoare şi la 

- pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 

de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe o durată de 3 ani după 

executarea pedepsei principale. 

- Pe durata şi în condiţiile art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile 

prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal, cu titlu de 

pedeapsă accesorie. 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din data de 

16.12.2013, să transmită scrisoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi “în vederea întocmirii raportului şi a 



proiectului de Hotărâre care urmează să fie supuse plenului Camerei Deputaţilor”. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr.96 din 21 

aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată: 

(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează: 

c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii definitive şi 

irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune pierderea acestor 

drepturi; 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 96/2006: 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), precum şi în cazurile prevăzute la 

alin. (2) lit. c) şi d), preşedintele Camerei ia act de situaţia de încetare a 

mandatului de deputat sau de senator şi supune votului plenului Camerei din care 

face parte adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de 

senator. 

(5) Hotărârile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevăzute la alin. 

(3) şi (4), se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 Solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi scrisoarea Tribunalul 

Bucureşti – Secţia I Penală au fost analizate în şedinţa Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi din data de 23 decembrie 2013. 

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 27 membri ai Comisiei.  

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate să transmită Biroului permanent 

prezentul raport, însoţit de proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor privind 

vacantarea unui loc de deputat. 

 

VICEPREŞEDINTE 

NICOLAE CIPRIAN NICA 

 

 

 

 

 



PROIECT 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

HOTĂRÂRE 
privind 

vacantarea unui loc de deputat 
 

 În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, 
ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din 
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 210 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
8/1994, republicat, 

având în vedere că în şedinţa plenului din data de ………, Camera Deputaţilor 
a luat act de Sentinţa penală nr.699/02.07.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
Secţia Penală, definitivă prin decizia penală nr. 232/10.12.2013 a Î.C.C.J - 
Completul de 5 Judecători, privind pe numitul Vasilescu Nicolae, prin care s-a 
hotărât condamnarea inculpatului Vasilescu Nicolae, deputat ales în Parlamentul 
României, în Circumscripţia electorală nr. 17, Colegiul uninominal nr. 2, 

 pentru infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 257 Cod penal rap. la 
art. 6 din Legea nr.78/2000 la pedeapsa de 2 ani închisoare şi la pedeapsa 
complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a 
II-a şi lit. b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Pe 
durata şi în condiţiile art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de 
art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal, cu titlu de pedeapsă accesorie. 
 având în vedere că în şedinţa plenului din data de ….. Camera Deputaţilor a 
luat act de încetarea de drept a calităţii de deputat a domnului Vasilescu Nicolae, 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
Articol unic. – Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de 
domnul Vasilescu Nicolae în Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj, Colegiul 
uninominal nr. 2. 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ……. , 
cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 

 
Bucureşti, ……… 
Nr. …….. 


