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AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la 
partidele de fotbal şi la 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 valabilit ăţii, 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. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, 
securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la 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, trimis cu adresa nr. PL.x 334 din 16 octombrie 2017 
şi înregistrat sub nr. 4c-12/1059 din 17.10.2017. 
             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 prima Cameră sesizată.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 
01.11.2017. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 748 din 21.09.2017.  

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