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Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţă  
naţională. 

SINTEZA   
 lucrărilor Comisiei din 29 octombrie 1997. 

 
 
  Comisia pentru apărare, ordine publică si siguranţă naţională, şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 29 octombrie a.c. între orele 08.30 - 16.30 având 
următoarea ordine de zi: 
 

1 Discutarea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
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. 
 

2 Discutarea şi avizarea  proiectului  de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian. 
 

3 Analiza în fond a Propunerii legislative privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 

4 Probleme organizatorice 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi Comisia a avizat favorabil proiectul de 
Lege şi a hotărât să fie supus dezbaterii în forma adoptată de Senat, şi a înaintat, 
avizul, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
  La punctul 2 al ordinii de zi Comisia a avizat favorabil proiectul de 
Lege şi a propus unele amendamente care se regăsesc în avizul ce va fi înaintat  
Comisiei pentru industrii şi servicii. 
  La punctul 3 Comisia a purtat discuţii generale asupra propunerii 
legislative respective. 
  La punctul 4 a dezbătut unele probleme curente de activitate. 
  La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

Dl. Gr. br.(r) Voian Ştefan - Ministerul Transporturilor 
Dl. Mr. Stancu I. - Ministerul Apărării Naţionale 
Dl. Anghel Nicu - Serviciul de Protecţie şi Pază 
Dl. Col. Făiniş N. - Serviciul de Protecţie şi Pază 
Dl. Col. Durdun Mihăiţă - Serviciul de Protecţie şi Pază 
 

  Din numărul total al membrilor Comisiei ( 22 ) au absentat 5, după 
cum urmează:Dumitrescu Adrian Paul; Ionescu Constantin Dudu (motivat), 
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Grupul parlamentar PNTCD şi civic ecologist; Onaca Dorel; Stănescu Alexandru 
Octavian (motivat) Grupul parlamentar al PDSR şi Vilău Ioan Adrian (motivat) 
Grupul parlamentar USD-PD. 
 
 
  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
  Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu          Mihail Gabriel Ioniţă 
 


