
                                                              

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte              Bucureşti, 24 octombrie 2017                   
şi problemele minorităţilor naţionale                    PL-x 334/2017             

             
Doamnei deputat Camelia GAVRILĂ 
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
               

       
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la 
abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte 

evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română 
la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin 

denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu 
ocazia manifestărilor sportive, în special, la meciurile  de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 

august 1985 
 
              În conformitate cu prevederile art.95şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x-334- din 03 octombrie 2017, spre dezbatere şi avizare, 
în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal 
şi alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea 
română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, 
prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor 
cu ocazia manifestărilor sportive, în special, la meciurile  de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 
19 august 1985,  înregistrat cu nr. 4c-5/423/16 octombrie 2017. 
             Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
                În şedinţa din 24 octombrie  2017, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil. În raport de 
obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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