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BIROULUI PERMANENT 
 AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Cu adresa nr. 1067 din data de 1 septembrie 2015, Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi i-au fost transmise de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor  

copiile a trei certificate de deces ale următorilor deputaţi: 

- dl. Octavian BOT 

- dl. Aurel VLĂDOIU 

- dl. Gheorghe CIOBANU 
 

 

În baza adresei Biroului Permanent, precum şi a art. 235 şi 237 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

reunită în şedinţa din data de 3 septembrie 2015, luând act de documentele 

transmise, a întocmit prezentele proiecte de hotărâri privind vacantarea unui loc de 

deputat, pe care le supune votului plenului Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 

 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 HOTĂRÂRE  

privind vacantarea unui loc de deputat 

 
 

 Având în vedere decesul domnului deputat Octavian BOT la data de 18 iulie 2015, dată 

consemnată în certificatul de deces, 
 

 în temeiul art. 70 alin.(2) din Constituţia României, republicată, al art.7 alin.(l) lit. d) şi 

alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 

modificările ulterioare, precum şi al art.235 şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 
 

constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a 

mandatului domnului Octavian BOT, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia 

electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 8, 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 

Articol unic - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului BOT 

Octavian, începând cu data de 18 iulie 2015, şi declară vacant locul de deputat deţinut de domnul 

BOT Octavian în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 8. 

 
 

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. 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 HOTĂRÂRE  

privind vacantarea unui loc de deputat 

 
 

 Având în vedere decesul domnului deputat Aurel VLĂDOIU la data de 27 iulie 2015, 

dată consemnată în certificatul de deces, 

 

 în temeiul art. 70 alin.(2) din Constituţia României, republicată, al art.7 alin.(l) lit. d) şi 

alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 

modificările ulterioare, precum şi al art.235 şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 
 

constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a 

mandatului domnului Aurel VLĂDOIU, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia 

electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 6, 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Aurel 

VLĂDOIU, începând cu data de 27 iulie 2015, şi declară vacant locul de deputat deţinut de 

domnul Aurel VLĂDOIU în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 6. 

 
 

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. 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 HOTĂRÂRE  

privind vacantarea unui loc de deputat 

 
 

 Având în vedere decesul domnului deputat Gheorghe CIOBANU la data de 28 iulie 

2015, dată consemnată în certificatul de deces, 

 

 în temeiul art. 70 alin.(2) din Constituţia României, republicată, al art.7 alin.(l) lit. d) şi 

alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 

modificările ulterioare, precum şi al art.235 şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 
 

constatând că Preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a 

mandatului domnului Gheorghe CIOBANU, deputat ales în Parlamentul României, în 

Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 10, 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 

Articol unic - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului 

CIOBANU Gheorghe, începând cu data de 28 iulie 2015, şi declară vacant locul de deputat 

deţinut de domnul CIOBANU Gheorghe în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul 

uninominal nr. 10. 

 
 

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. 
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