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AVIZ 
asupra proiectului de  Lege asupra proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva 
aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi 
semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului 

suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la 
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a 

aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectului de  Lege asupra proiectului de Lege 
privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită 
îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de 
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării 
ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970, trimis cu adresa nr. PL.x 
270 din 5 septembrie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-12/938 din 04.09.2013. 
             În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 
05. 09. 2017. 
   Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 77 
din 26.07.2017 și al Consiliului Legislativ nr. 617 din 31.07.2017.  

  În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a hotărât 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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