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BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

În ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din ziua de 1 septembrie 
2020 a fost analizată demisia domnului Steriu Valeriu-Andrei din calitatea de deputat, 
începând cu data de 30 august 2020, ca urmare a faptului că a fost numit membru în 
Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei, în conformitate cu Hotărârea nr.10 a Parlamentului României, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.544/24.06.2020. 

Biroul permanent a hotărât ca această demisie să fie înaintată Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități pentru întocmirea proiectului de Hotărâre de vacantare a locului de 
deputat, proiect ce urmează să fie supus aprobării plenului Camerei Deputaților din ziua 
de miercuri, 2 septembrie 2020. 

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(2) din Constituția României, 
republicată, “Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a 
Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces”. 

În temeiul art.7 alin.(1) lit.b) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și 
al senatorilor, republicată, “Calitatea de deputat sau de senator încetează: în caz de 
demisie, de la data menționată în cuprinsul acesteia, depusă la Biroul permanent al 
Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;”. 

În conformitate cu prevederile art.236 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările 
ulterioare, “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.”  

Conform art.238 din același act normativ: “Proiectele de hotărâri privind 
vacantarea locului de deputat se întocmesc de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunități. Hotărârile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 
 



 
În temeiul art.61 și 129 alin.(1) și art.238 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități s-a 
întrunit în ședința online din ziua de 2 septembrie 2020 și a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să transmită Biroului permanent al Camerei Deputaților proiectul de Hotărâre 
privind vacantarea locului de deputat deţinut de domnul Steriu Valeriu-Andrei, deputat 
ales în Circumscripţia electorală nr.42 București, începând cu data de 30 august 2020. 

 
 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Rodica Penescu 
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HOTĂRÂRE 
privind vacantarea unui loc de deputat 

 

Având în vedere demisia domnului deputat Steriu Valeriu-Andrei, deputat ales în 
Circumscripția electorală nr.42, București, 

în temeiul dispoziţiilor art.70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, 
ale art.7 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.236 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr.8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,  

potrivit prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.236 și art.237 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările 
ulterioare, 

având în vedere faptul că în ședința plenului Camerei Deputaților din data de 1 
septembrie 2020 președintele Camerei Deputaților a luat act de încetarea calității de 
deputat a domnului deputat Steriu Valeriu-Andrei, 

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

domnul Steriu Valeriu-Andrei, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 București, 
începând cu data de 30 august 2020. 
 

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