
  

      
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

        Bucureşti, 24.06.2019 
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BIROULUI PERMANENT 
 AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

În şedinţa din data de 18 iunie 2019 a Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor a fost prezentată demisia domnului Tudor Ciuhodaru şi a domnului 
Cristian Ghinea din calitatea de deputat ca urmare a alegerii în calitatea de 
membru al Parlamentului European. 

În şedinţa din data de 24 iunie 2019 a Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor a fost prezentată demisia doamnei Rovana Plumb, a domnului Eugen 
Tomac şi a domnului Mihai Tudose din calitatea de deputat ca urmare a alegerii 
în calitatea de membru al Parlamentului European. De asemenea, Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor i-a fost prezentată demisia domnului Viorel 
Ştefan din calitatea de deputat având în vedere Decizia Consiliului Uniunii 
Europene nr. 9022/2019 privind numirea în funcţia de membru al Curţii de 
Conturi Europene. 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca aceste demisii să fie 
transmise Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii 
proiectelor de hotărâre ce urmează să fie supuse aprobării plenului Camerei 
Deputaţilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-a întrunit în şedinţa din ziua 
de 24 iunie 2019 şi a hotărât, cu unanimitate  de voturi, să transmită proiectele de 
Hotărâre solicitate. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicuşor HALICI 
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PROIECT 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului Tudor Ciuhodaru 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Tudor 
Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.24 Iaşi,  

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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 13 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de domnul Tudor Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripţia electorală 
nr.24 Iaşi. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  



  

PROIECT 2 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului Cristian Ghinea 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului 
Cristian Ghinea, 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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 14 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de domnul Cristian Ghinea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 
Bucureşti. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  



  

PROIECT 3 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Eugen 
Tomac, 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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 20 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de domnul Eugen Tomac, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 
Bucureşti. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  



  

PROIECT 4 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului Mihai Tudose 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Mihai 
Tudose, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.9 Brăila,  

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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 19 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de domnul Mihai Tudose, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 
Brăila. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  



  

PROIECT 5 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Rovana Plumb 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei Rovana 
Plumb, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.16 Dâmboviţa,  

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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 19 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de doamna Rovana Plumb, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 
Dâmboviţa. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  



  

PROIECT 6 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

 privind vacantarea locului de deputat al domnului Viorel Ştefan 

 

   Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Viorel 
Ştefan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.18 Galaţi,  

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 modificări şi completări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data 
menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 24 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor 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 modificări şi completări, 
 

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

deţinut de domnul Viorel Ştefan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 18 
Galaţi. 
 

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

PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
Bucureşti,  ___ iunie 2019 
Nr.  


