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BIROULUI PERMANENT 
 AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a primit demisia domnului 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen din calitatea de deputat, începând cu data de        
1 iunie 2017, înregistrată la Cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor cu       
nr.1/3244/LD/07.05.2017. 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a înaintat Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi demisia domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen, în vederea 
întocmirii proiectului de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării plenului 
Camerei Deputaţilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-a întrunit în şedinţa din 
ziua de 7 iunie 2017 şi a hotărât să transmită Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat, 
întocmit în temeiul revederilor art.237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLICEA 

 

 

 

 

 

 



  

PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului  

Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Nicolăescu 
Gheorghe-Eugen, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti, 

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, precum şi ale art.235 şi art.236 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările 
ulterioare, precum şi ale art.235 şi art.236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 

Articol unic. – Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut 
de domnul Nicolăescu Gheorghe-Eugen, deputat ales în Circumscripţia electorală 
nr.42 Bucureşti, începând cu data de 1 iunie 2017. 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
____, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 
Nicolae - Liviu DRAGNEA 

 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2017 
Nr.  
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