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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din data de 2 martie 2016 

a luat în discuţie demisia domnului Florin Aurelian Popescu din calitatea de deputat. 
Biroul permanent a stabilit ca acestă demisie să fie înaintate Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi.   

Domnul Florin Aurelian Popescu a înregistrat în data de 2 martie  2016 la 
cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor demisia din calitatea de deputat începând cu 
data de 2 martie  2016. 

 
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. 

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. b) 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; 
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 (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. 

……………………………………… 
(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 demisia domnului 

deputat Florin Aurelian Popescu au fost analizate în şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din data de 8 martie 2016. 

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 26 membri ai Comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să transmită Biroului 
permanent proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, solicitat prin 
adresa Biroului permanent nr.314 din 2 martie 2016. 

 
 
 
 
 

 
                    PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 

Bogdan Liviu CIUCĂ                           Sorin Constantin STRAGEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. b) şi alin. (3) 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. b) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată cu modificările ulterioare, i-a încetat 
mandatul domnului Florin  Aurelian Popescu  începând cu data de 2 martie 2016.  

Preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului 
deputat Florin Aurelian Popescu ales în Parlamentul României, în Circumscripţia 
electorală nr.16 Dâmboviţa, Colegiul uninominal nr. 4. 

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

domnul Florin Aurelian Popescu  în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Colegiul 
uninominal nr.4. 

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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