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RAPORT 
asupra adresei Biroului permanent nr. 64, 63 BP din 1 februarie 2016 referitoare la 

demisia domnului Ion Stan din calitatea de deputat şi asupra scrisorii din partea 
Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală referitoare la  domnul deputat Ion Stan 

 
 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din data de 1 februarie 
2016 a luat în discuţie demisia domnului Ion Stan din calitatea de deputat şi scrisoarea 
Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, referitoare la  domnul deputat Ion Stan. Biroul 
permanent a stabilit ca aceste materiale să fie înaintate Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi pentru a lua o decizie astfel cum rezultă din extrasul de stenogramă anexat 
adresei.  

Domnul Ion Stan a înregistrat în data de 29 ianuarie 2016 la cabinetul 
Preşedintelui Camerei Deputaţilor demisia din calitatea de deputat începând cu data de 29 
ianuarie 2016. 

Urmare dispoziţiilor art. 562 din Codul de procedură penală raportat la art. 29 
alin. (1) din Legea nr. 253/2013 prin adresa din data de 25 ianuarie 2016, înregistrată la 
cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor în data de 28 ianuarie 2016, Tribunalul 
Bucureşti – Secţia I Penală aduce la cunoştinţa Camerei Deputaţilor faptul că prin sentinţa 
Penală nr.175/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, definitivă prin 
Decizia penală nr. 8/25.01.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 
judecători privind pe domnul Stan Ion s-au dispus următoarele: 

Condamnă pe inculpatul Stan Ion la: 
„- 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 

lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru 
săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal (1969) cu 
aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal; 

- 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 
lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru 
săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal (1969) cu 
aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal. 

În baza art. 33 alin. 1 Cod penal (1969), art. 34 alin. 1 lit.b Cod penal (1969) 
şi art. 35 alin. 2 Cod penal (1969) aplică inculpatului Stan Ion pedeapsa cea mai grea, 
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respectiv 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit a 
teza a II- a şi b Cod penal  (1969). 

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal (1969) interzice inculpatului drepturile 
prevăzute de art. 64 alin. 1 lit a teza a II- a şi b Cod penal (1969), cu titlu de pedeapsă 
accesorie.” 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat 
“Art. 235.- Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Camerei 

nou-alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces. 

Art. 236.- (1) În cazul în care deputatul şi-a depus demisia, preşedintele, în 
prima şedinţă publică a plenului Camerei Deputaţilor, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în 
demisie şi, dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în şedinţa de plen pentru a 
răspunde, preşedintele ia act de demisie şi supune votului plenului Camerei adoptarea 
hotărârii prin care se vacantează locul de deputat. 

(2) Deputaţii pot să-şi retragă demisia prin cerere scrisă, adresată 
preşedintelui Camerei Deputaţilor până la data la care acesta trebuia să informeze plenul 
despre demisie. Dacă cererea de demisie a fost depusă în ultima zi lucrătoare a unei 
sesiuni şi nu mai sunt organizate şedinţe ale plenului sau în timpul vacanţei parlamentare, 
deputatul este considerat demisionat la data depunerii cererii. Cererea trebuie să conţină 
legalizarea de semnătură dată în faţa notarului sau atestarea identităţii părţilor realizată de 
avocat. 

Art. 237.- Proiectele de hotărâri privind vacantarea locului de deputat se 
întocmesc de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Hotărârile se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr.96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată: 
„(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează: 
b) în caz de demisie, de la data menţionată în cuprinsul acesteia, depusă 

la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte; 
c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune pierderea acestor drepturi; 
………………….. 
(3) În cazul în care deputatul sau senatorul şi-a depus demisia, 

preşedintele, în prima şedinţă publică a plenului respectivei Camere, îl întreabă pe 
deputat sau pe senator dacă stăruie în demisie şi, dacă acesta răspunde afirmativ sau 
nu se prezintă în şedinţa de plen pentru a răspunde, preşedintele ia act de demisie şi 
supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii prin care se 
vacantează locul de deputat sau de senator. 

(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. 
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(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 
Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală au fost analizate în şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din data de 9 februarie 2016. 

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 26 membri ai Comisiei. 

Membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au constatat că Sentinţa 
penală nr.175/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, a rămas definitivă 
prin Decizia penală nr. 8/25.01.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 
judecători privind pe domnul Stan Ion. Ulterior acestei date domnul Ion Stan a înregistrat 
în data de 29 ianuarie 2016 la cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor demisia din 
calitatea de deputat începând cu data de 29 ianuarie 2016.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să transmită Biroului 
permanent prezentul Raport, însoţit de proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc 
de deputat. 

 
 
 
 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE 
 

Ciprian Nicolae NICA 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECT 

 
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, precum şi ale art. 235 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, 
având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată cu modificările ulterioare, i-a încetat 
mandatul domnului Ion Stan începând cu data de 25 ianuarie 2016, data rămânerii 
definitive a hotărârii prin care acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, 
potrivit Sentinţei penale nr.175/11.03.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia 
Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 8/25.01.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie - Completul de 5 Judecători, 

Preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului 
deputat Ion Stan, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr.16 
Dâmboviţa, Colegiul uninominal nr. 3. 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
Articol unic. – Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de 

domnul Ion Stan în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Colegiul uninominal nr.3. 
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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