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Secretarul General al Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi adresa cu nr.2/1947/09.03.2016, prin care a informat Comisia asupra 
faptului că în şedinţa din data de 7 martie 2016, având în vedere dispoziţiile art.7 alin.(4) 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, Camera 
Deputaţilor a luat act de încetarea, de drept, a mandatului de deputat al domnului 
Adăscăliţei Constantin, ca urmare a stării sale de incompatibilitate constatate prin Raportul 
de evaluare nr.30369/G/II/15 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale de Integritate, rămas 
definitiv şi irevocabil la data de 23 martie 2015, potrivit Deciziei nr.1315/23 martie 2015 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În aceeaşi şedinţă preşedintele Camerei Deputaţilor a 
solicitat Comisiei juridice întocmirea Proiectului de Hotărâre de vacantare a locului de 
deputat, pentru a putea fi supus dezbaterii şi adoptării Camerei Deputaţilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-a întrunit în şedinţa din ziua de 
15 martie 2016 şi a hotărât, cu unanimitate  de voturi, să transmită proiectul de Hotărâre 
privind vacantarea unui loc de deputat, solicitat prin adresa Secretarului General 
nr.2/1947/09.03.2016. 

 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Ciprian Nicolae NICA 
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HOTĂRÂRE 

 privind 

 vacantarea unui loc de deputat 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art.70 alin.(2) din Constituţia României, republicată, ale 
art.7 alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, 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.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului Adăscăliţei Constantin, începând cu 
data de 7 martie 2016,  

Preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului 
Adăscăliţei Constantin deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia 
electorală nr.24 Iaşi, Colegiul uninominal nr.3. 

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

domnul Adăscăliţei Constantin în Circumscripţia electorală nr.24 Iaşi, 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 
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