
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titiul proiectului de act normativ

LEGE
pentru modificarea §i completarea Legii nr. 122/2011 

privind regimul armelor, dispozitivelor militare §i muniliilor dejinute de Ministerul 
Apararii Nationale §i de forjele armate straine pe teritoriul Romaniei

Secfiunea a2-a
Motivul emiterii actului normativ

Sub impulsul dezvolt^ilor tehnologice se constata o 

diversificare a spa|iului de manifestare a unor riscuri §i 
amenint^i la adresa obiectivelor militare, personalului 
ori tehnicii Ministerului Ap^^ii Na^ionale sau/§i a 

forjelor aliate ale Romaniei dislocate pe teritoriul 
national.
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In acest context este necesara dezvoltarea sau 

adaptarea mecanismelor de reducere a noilor riscuri, de 

prevenire §i reactie la noile amenin{ari, succesul 
actiunilor de proteclie a personalului si obiectivelor 

militare bazandu-se pe efortul mtrunit al forfelor terestre, 
aeriene, navale, speciale in cooperare cu fortele 

celorlalte autoritati §i institutii publice cu atributii in 

domeniul securitafii §i ap&'arii.
Drona este un vehicul capabil sa navigheze 

autonom, folosind pilotul automat sau care poate fi 
controlat printr-un echipament radioelectric de comanda 

la distanta. Din punct de vedere al mediului de utilizare 

dronele pot fi incadrate in urmatoarele categorii:
• vehicule aeriene &a pilot (UAV - unmanned 

aerial vehicle);

1. Descrierea situaliei actuale



• vehicule terestre fara pilot/personal (UGV - 

unmanned ground vehicle);
• vehicule acvatice &a pilot/echipaj (USV - 

unmanned surface vehicle);
• vehicule subacvatice fara pilot/echipaj (UUV - 

unmanned underwater vehicle).
Cele mai raspandite §i utilizate tipuri de drone sunt 

UAV-urile, acestea fiind utilizate in domeniul civil 
pentru cartografiere, inspecfia/verificarea liniilor de 

alimentare cu apa, gaz, petrol/combustibili etc., servicii 
de transport/livrare marfuri, servicii de telecomunica^ii, 
supraveghere in folosul fortelor de ordine publica, 
monitorizarea traficului rutier, feroviar sau naval, 
controlul granijelor §i cercetare, precum §i in 

monitorizarea actiunilor de raspuns la urgenje civile si 
dezastre.

Principalele amenin^^i reprezentate de utilizarea 

neautorizata a dronelor la adresa personalului si 
obiectivelor militare sunt: executarea de activitafi de 

observare/supraveghere, direcjionarea focului sistemelor 

de lovire §i evaluarea efectului la |inta, culegere de 

informa^ii §i/sau actiuni de sabotaj impotriva unor 

obiective militare.
Amenin^area este reprezentata nu doar de vehiculul 

&a pilot (purtator de senzori §i eventual de materiale 

explozive), ci si de operatorul uman care controleaza 

echipamentul radioelectric (sistem de comanda-control, 
transfer date §i de navigatie care utilizeaza undele radio) 

destinat controlului de la distan|a al acestui vehicul fara 

pilot.
Cadrul legislativ actual este insuficient dezvoltat 

pentru combaterea activitatilor neautorizate a dronelor 

acest fapt devenind o vulnerabilitate la adresa securitafij 
obiectivelor militare, avand in vedere faptul ca, in ultima 

perioada, a fost semnalat un trend crescator al situatiilor 

in care obiective militare, in special cele izplat,^-ad!^pst

I



subiectul survolarii neautorizate cu UAV.
Sunt necesare redefmirea sintagmei „dispozitive 

militare”, pentru a fi cuprinse acele dispozitive destinate 

contracararii dronelor, introducerea unei noi sintagme 

„echipament radioelectric”, precum introducerea 

conceptului de „drona”, pentru a aduce conjinutul legii 
la realitatea §i cerintele operationale actuale.

Totodata, se impune autorizarea personalului 
Ministerului Apar^ii Na^ionale sa foloseasca dispozitive 

militare impotriva actiunilor dronelor, pentru 

indeplinirea misiunilor specifice in domeniul apararii.
Aditional, s-a constat necesitatea legiferarii tezei 

referitoare la modalitatea in care personalul Fortelor 

Aeriene ale Ministerului Apararii Nationale poate face 

uz de armamentul de bord.
Prin modificarea §i completarea Legii nr. 122/2011, 

privind regimul armelor, dispozitivelor militare §i 
muniliilor dejinute de Ministerul Apararii Najionale si 
de forjele armate straine se asigura cadrul legal necesar 

pentru ca personalul Ministerului Apararii Nationale 

care executa misiuni de protecjie a obiectivelor militare 

sa faca uz de arma §i sa utilizeze dispozitivele militare 

din dotare impotriva dronelor care comit un act ostil.

L. Prezentul act normativ nu transpune legisla^ie comunitara §i nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia.
2. Schimbm preconizate Prin proiectul de act normativ se aduc urmatoarele 

aspecte de noutate in legisla^ia na^ionala, astfel:
■ modificarea definitiei,, dispozitivului militar ” 

pentru a include in aceasta categorie principalele 

caracteristici ale echipamentelor care, in momentul de 

fa{a sunt utilizate pentru contracararea dronelor. 
Majoritatea acestor dispozitive de contracarare nu 

implica actiuni cinetice impotriva dronelor, ci doar 

emiterea unui semnal electronic de bruiaj, de 

dezinformare electronic, sau emiterea de energiegdirijata.



microunde de mare putere.
■ definirea termenului de drona ca fiind „drona - 

orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic 

capabil sd navigheze autonom, folosind pilotul automat 
sau care poate fi controlat printr-un echipament 
radioelectric de comandd la distanfa

■ completarea situatiilor m care personalul MApN
poate face uz de armamentul si dispozitivele militare din 

dotare impotriva dronelor echipamentelor
radioelectrice utilizate pentru comiterea unui act ostil;

■ utilizarea forfei impotriva dronelor prin folosirea 

armamentului sau a altor dispozitive militare,care sa 

conduca, pe cat posibil, la oprirea sau imobilizarea 

acestora;
■ autorizarea personalului MApN sa retina dronele 

imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate §i 
sa le predea organelor in drept;

■ autorizarea personalului din cadml Fortelor 

Aeriene ale MApN pentru a face uz de armamentul de 

bord in scopul asigurarii pazei §i apararii obiectivelor 

militare ori securitajii zonelor militare restricfionate, 
similar personalului din cadrul Fortelor Navale.

■ utilizarea dispozitivelor militare pentru 

contracararea dronelor se executa proportional cu 

necesarul, constrangerile §i limitarile privind 

circumstantele, modalitatile §i mijloacele prin care forja 

poate fi folosita, urmand a fi stabilite, conform legii, prin 

acte normative specifice subsecvente.

3. Alte informatii Nu este cazul

WiSfi;



Secfiunea a3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
1*. Impactul asupra mediului 
concurential §i domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri

Nu este cazul.

2^Impactul asupra sarcinilor 
administrative Nu este cazul.

2^.Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Nu este cazul.

3. Impactul social Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.

Nu sunt.5, Alte informatii

Sec^iunea a4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Urmatorii 4 ani Media 

pe 5
Indicatori Anul

curent
am

20251. Modificari ale veniturilor 2021 2022 2023 2024
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur^ilor sociale de 
stat:
(i) contributii de asigur^i
2. Modi’fic^i ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a).buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal ‘.if.
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(ii) bunuri servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
3. Impact financial, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale:
4, Propuneri pentru acoperirea 
cre$terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificmlor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Prevederile proiectului de act normativ nu au 
impact financiar asupra bugetului de stat.

7. Alte informatii

Secfiunea a 5 - a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

b) In vederea implement^ii noilor 
dispozi^ii vor fi elaborate ordine sau/§i 
reglementari conexe, prevazute de lege.

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii 
in vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in
vederea implement^ii noilor dispozitii._____
1^. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice_____________________
2rConformitateaproiectului“de act normativxu 
legislatia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

Proiectul de-act normativ-nu-se-refera la- 
acest subiect.
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3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hot^ari ale Curjii de Justitie a Uniunii 
Europene

Nu sunt.

5. Alte acte normative §i/sau documente 
Internationale din care decurg angajamente Nu este cazul.
6. Alte informatii Nu sunt.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de 
consultare

Nu este cazul.
organizatii 

neguvemamentale, institute de 
cercetare ^i alte organisme implicate

cu

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum 
§i a modului in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
prezentului act normativ

Nu este cazul.

3. Consultarile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, in situatia 
in care proiectul de act normativ are ca 
obiect activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvemului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative, cu modific^ile ulterioare.

Nu este cazul.

4. Consult^le desfa§urate in cadrul 
consiliilor 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificarile §i 
completar-ile-ulter-ioare.------- -------------

Nu este cazul.
interministeriale, in

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii

Consiliul Legislativ a avizat 
proiectul prezentului act normatlllcpri^yizul



c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

nr. 668/2021.
Consiliul Suprem de Aparare a Jarii a avizat 
prin Hotararea nr. 105/2021.

6. Alte informalii Nu este cazul.

Sec^iunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societalii civile cu privire 
la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ

A fost indeplinita procedura stabilita prin 
Legea nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala in administratia publica, 
republicata.___________________________
Nu este cazul.2. Informarea societajii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele asupra 
s^atatii §i securitatii cetalenilor sau 
diversitatii biologice
3. Alte informatii Nu sunt.

Sec^iunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de 
catre autoritalile administraliei 
publice centrale §i/sau locale - 
infiinlarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informalii Nu sunt.



Fa{a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare §ii 
muniliilor dejinute de Ministerul Apararii Nafionale §i de for^ele armate straine pe 
teritoriul Romaniei, pe care il supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de 
urgenta prevazuta de art.76 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
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TABEL COMPARATIV
cu propunerile de modificare $i completare a Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozUivelor militare munitiilor de^inute de

Ministerul Apararii Nafionale de forfele armate straine pe teritoriul Romaniei

Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare $i 
munitiilor definute de Ministerul Apararii Nafionale $i de forfele 

_____________ armate strSine pe teritoriul Romaniei_______________
Art. 2 - (1) Ministerul Apararii Na^ionale este autorizat sa de^ina arme, 
dispozitive militare §i munitii pentru dotarea proprie, potrivit statelor de 
organizare, programelor majore de inzestrare |i responsabilitatilor pe care le 
are potrivit legii.

Nr.
Propuneri text noucrt.

Se modificaastfel:
Art 2 - (1) Ministerul Apararii Nafionale este autorizat sa defina arme, 

dispozitive militare §i munifii pentru dotarea proprie, in scopul desfasurdrii 
activitdtilor de apdrare a tdrii, potrivit legii

1.

2.
La articolul 3 se modified litera c si se'mtroduc dupd litera c) doud noi Were.

literele cO si (?) astfel:
a) act ostil - orice acliune sau folosire a fortei de catre o foria militara 

straina ori entitate terorista, mdreptata impotriva statului roman, a foilelor 
armate romane sau a alter persoane ori impotriva proprieta^ii desemnate sau 
care urmare§te detumarea ori impiedicarea indeplinirii misiunii 'militare a 
forielor armate romane §i/sau aliate. Actul ostil reprezinta, de aseirienea, 
ac^iunea prin care persoane, grupuri de persoane sau unita^i coristituite 
contribuie in mod direct ori comit cu inten^ie acte care pot -cauza prejudicii 
majore sau constituie un pericol real pentru via^a personalului ori tehnica 
Ministerului Apararii Najionale sau/§i a forjelor aliate ale Romaniei;

b) consemn - indatoririle generale §i specifice pe care le are personalul 
aflat in misiune;

c) dispozitive militare - ansamblul de componente a caror fiinctionare in
comun indepline§te o func^ie intr-un sistem tehnic, prin ac^ionarea unui 
mecanism de^j^g^s^u percutie, care determina aruncarea unuia ori a mai 
multor unuia ori mai multor obiecte de limitare a
mobilimiif^r0o^^'^^p\o7xvz, aprinse sau luminoase, amestecuri

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ori 
emiter^^Ji^^^mh^^itronic de bruiaj, de dezinforniare electronic, sau 
emitei^S^e^^r^i^^jatd, microunde de mare putere sau laseri;''

c*) ecnifdP(^^'^radioelectric - orice aparat sau instalafie care 
funefioneazd cW^utorulfrecvenielor radio

Arts
a) act ostil - orice aefiune sau folosire a fortei de catre o forta militara 

straina ori entitate terorista, indreptata impotriva statului roman, a fortelor 
armate romane sau a altor persoane ori impotriva proprieta^ii desemnate sau 
care urmare§te detumarea ori impiedicarea indeplinirii misiunii militare a 
forielor armate romane §i/sau aliate. Actul ostil reprezinta, de asemenea, 
aejiunea prin care persoane, grupuri de persoane sau unitati constituite 
contribuie in mod direct ori comit cu intenlie acte care pot cauza prejudicii 
majore sau constituie un pericol real pentru viata personalului ori tehnica 
Ministemlui Apararii Na^ionale sau/§i a forielor aliate ale Romaniei;

b) consemn - indatoririle generale §i specifice pe care le are personalul 
aflat in misiune;

c) dispozitive militare - ansamblul de componente a caror functionare in 
comun indepline§te o funclie intr-un sistem tehnic, prin actionarea imui 
mecanism de inifiere sau percu^ie, care determina amnearea unuia ori a mai 
multor proiectile, substance explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri 
incendiare ori impra^tierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare;

3.
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Nr. Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare 
munilulor delmute de Ministerul Apdrarii Nafionale de forfele 

armate strSine pe teritoriul Romaniei
Propuneri text noucrt.

c^) drona - orice vehicul terestruy aeriatty acvatic sau subacvatic capabit 
sd navigheze autonomy folosind pi/oiul automaty sau care poate fi 
controlatd printr-un dispozitiv de comandd la distanfd;

m) zona militard restricfionaid ■ zona terestra, aeriana, maritima sau 
fluviaia, aflatS sub controlul foitelor armate nalionale ori aliate, in care 
accesul §i mi§carea personalului §i tehnicii care nu apar^in acestor for^e sunt 
limitate conform unor reguli stabilite de Ministerul Apararii Na^ionale, dupa 
consultarea autoritStilor publice centrale sau locale, dup3 caz.

m) zona militard restricfionatd - zona terestr^ aerianS, maritima sau 
fluviala, aflata sub controlul for^elor armate na^ionale ori abate, in care 
accesul §i mi§carea personalului §i tehnicii care nu apar^in acestor forte sunt 
limitate conform unor reguli stabilite de Ministerul Apararii Nationale, dupa 
consultarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz.
Art. 4 ■ Personalul Ministerului Apararii Nationale este autorizat sS detina 
§i sa poarte armele, dispozitivele militare §i munitiile cu care este dotat de 
catre unitatile din care face parte, in vederea instruirii, indeplinirii misiunilor 
de lupta, precum §i a altor misiuni specifice, potrivit legii, in conditiile 
stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Se modiUcdastfel:
Art. 4. - Personalul Ministerului Apdrdrii Nationale este autorizat sd 
defind, sd poarte f / sd foloseascd armele, dispozitivele militare §i munitiile 
cu care este dotat de cdtre unitdtile din^r^^^^Darte, in vederea 
instruirii, indeplinirii misiunilor de altor misiuni
specifice, potrivit legii, in conditiile ^g^teal ministrului 
apdrdrii nationale, precum y/ in legitim^^qrM^W "H » ____________

Se introduce la articolul 8 duva alineatul W^t^^lme^mB). astfel:
Art. 8 - (1) Folosirea armelor §i dispoziti^^^^mfy^g^s^l^unitie de razboi, 
pentru instruire de catre personalul MinikemnnivApafarii Nationale este 
permisa doar in poligoanele destinate §i amenaj ate special pentru categoria 
respectiva de armament, omologate §i autorizate in acest scop.

(2) Folosirea armelor $i dispozitivelor militare, cu alta munitie decat cea 
de razboi, pentru instruire de catre personalul Ministerului Apararii 
Nationale este permisa doar in poligoanele destinate §i amenajate special 
pentru categoria respectiva de armament sau in zone militare restrictionate, 
stabilite cu acordul institutiilor publice, al autoritatilor administratiei publice 
locale ori al proprietarilor privati.

(3) Folosirea dispozitivelor militare care emit semnale electronice de 
bruiajy de dezinformare sau emiterea de energie dirijatd, microunde de 
mare putere sau laseri pentru instruire de cdtre personalul Ministerului 
Apdrdrii Nationale se stabile§te prin ordin al ministrului apdrdrii 
nationale.

4.

Art. 8 - (1) Folosirea armelor §i dispozitivelor militare, cu munitie de 
razboi, pentru instruire de catre personalul MinisteruluLAp|r^i Nationale 
este permisa doar in poligoanele destinate §i ariJ^^E^Sl^fi^bcia] pentru 
categoria respectiva de armament, omologate §i

^^rului- Kparari i 
SSni^SjW special 
tof^^sj/ictionate, 

atiei publice

cop. 
ecat cea(2) Folosirea armelor §i dispozitivelor militOTj?^,/cu 

de razboi, pentru instruire de catre persoiiSul 
Nationale este permisa doar in poligoanele dewna 
pentru categoria respectiva de armament sau in 
stabilite cu acordul institutiilor publice, al autoritatubt 
locale ori al proprietarilor privati.
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Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militarc 
munitiilor detinute de Ministerul Apararii Nafionale de forfele 

^armate strSine pe teritoriul Romaniei

Nr.
Propuneri text noncrt.

Se modiiicaastfel:
Secfiunea a 3-a

Uzui de arma y/folosirea dispozitivelor miUiare

Secfiunea a 3-a 
Uzul de arma6.

La art. 14 se modifica cdineatul (1). alimatul (2) si aUneatuI (3) iar, dupa alineatul
(3) se introduce un alineat mu, almeatul (4), astfel:
Art 14 - (1) Personalul Ministerului Apararii Nafionaie poate face uz de 
arma ^i poate folosi dispozitivele miiitare din dotare in cazurile prevdzute 
la art. 15, utilizdnd forfa minima, cu respectarea principiilor legalitafU, 
proporfionalitalii, gradualitdlii, limitdrii utilizdrii $i nonsurprinderii, a$a 
cum acestea sunt implementateprin consemn sau ordin de misiune.

(2) Personalul Ministerului Apararii Nafionale poate face uz de arma 
numai dupa ce evdlueazd circumstanfele din care sd rezulte absoluta sa 
necesitate, atunci cdnd folosirea dispozitivelor miiitare neletale ori a altor 
mijloace de impiedicare sau constrdngere din dotare nu este posibild.

(3) Personalul din cadrul institufiilor ji societdlilor specializate pentru 
pazd siprotecfie, care presteazd servicii in beneftciul Ministerului Apdrdrii 
Nafionale, poate face uz de armd si poate folosi dispozitivele miiitare din 
dotare in condifiile specifice stabilite de lege. .

(4) Personalul Ministerului Apdrdrii Nafionale poate folosi 
dispozitivele miiitare care emit semnale electronice de bruiaj, de 
dezinformare, sau emiterea de energie dirijatd, microunde de mare putere 
sau laseri cu care este doiat de cdtre unitdfile din care face parte, in 
vederea indeplinirii misiunilor de luptd, precum $1 oltor misiuni 
specifice, potrivit legii, in condifiile stabilite prin ordin al ministrului 
apdrdrii nafionale

Art. 14 - (1) Personalul Ministerului Ap§rarii Nationale poate face uz de 
armamentul din dotare in cazurile prev^ute la art. 15, utilized foita 
minima, cu respectarea principiilor legalitStii, proporjionalitatii, 
gradualitalii, limit^ii utilized §i nonsurprinderii, a§a cum acestea sunt 
implementate prin consemn sau ordin de misiune.

(2) Personalul Ministerului ApSrarii Nationale poate face uz de arma 
numai dupa ce evalueazS circumstanfele din care sS rezulte absoluta sa 
necesitate, atunci cand folosirea altor mijloace d6 impiedicare sau 
constrangere nu este posibila.

(3) Personalul din cadrul institufiilor §i societafilor specializate pentru paza 
§i protecfie, care presteaza servicii in beneficiul Ministerului Apararii 
Nafionale, poate face uz de arma in condifiile specifice stabilite de lege.7.

Se modified partea introducti^^^c^lul 15 almeatul (Dsi se introduce, dupd
litera2). literah). astfel:
Art. IS - (1) Personali^^jf^te_rufm^mrdrii Nafionale poate face uz de 
armd si poate folosij^di^^^^^^m^^are din dotare, dupd caz, numai 
pentru indeplinirea m^^f^^Mr^mfhte, in urmdtoarele cazuri:

a) impotriva acelot^^3sl^^^g^^r«onalul aflat in serviciul de paza, 
escorta, protecfie, preSSr^^T^l^celora care, prin actul savar§it prin 
surprindere, pun in pericol^big^i^l militar;

Art. 15 - (1) Personalul Ministerului Apararii Nafionale poate face uz de 
armamentul din dotare, numai pentru indeplinirea misiunilor incredinfate, in 
urmatoarele cazuri:

a) impotriva acelora care ataca personalul aflat in serviciul de paza, escorta, 
protecfie, precum §i a acelora care, prin actul savar§it prin surprindere, pun 
in pericol obiectivul militar;

8.

g) in executarea intervenfiei contrateroriste, in cazurile prevazute de lege g) in executarea intervenfiei contrateroriste, in cazurile prevazute de lege
3



Nr. Legea nr. 122/2011 privmd regimul armelor, dispozitivelor militare $i 
muniliilor definute de Ministerul Apardrii Nationale de forfele 
 armate strSine pe teritoriul Romaniei

Propuneri text noucrt.

h) impotriva droneior si a echipamentelor radioelectrice utilizaie pentru 
comiierea unui act ostil 

Se iniroduc la articolul ]6. dupd aUneatul (5). doua mi aUneaie. alineatul (6) si
alimatul (7). astfel:.

(6) In cazul folosirii armelor sau a dispozitivelor militare impotriva 
droneior, focal se executd, pe cat posibil, pdnd la oprirea sau imobilizarea 
acestora.

(7) fn cazul folosirii dispozitivelor militare impotriva echipamentelor 
radioelectrice care sunt utilizate pentru comanda la distanfa a droneior, actiunea 
se executd pdnd la ingreunarea utilizdrii sau neutralizarea acestora,

Art 16

9.

Se introduce la articolul 16, dupa alimatul (4), alineatul (5). astfel:.
(5) Personalul Ministerului Apdrdrii Nafionale este autorizat ca, in cazurile 

prevdzute la art. IS alin. (I) lit It), sa refind dronele imobilizate, echipamentele 
radioelectrice neutralizate si sd le predea organelor in drept

Art 18
10.

Se introduce articolul 21'. astfel:
Art 2V. - Personalul din cadrul Forfelor Aeriene ale Ministerului Apdrdrii 

Nafionale poate face uz de armamentul de bord ipuscopifi^igurdrii pazei 
apdrdrii obiectivelor militare ori securiidfii zt>n^^^§^l^^^cfionate, in 
conformiiate cu regulile de anga/are autorizat^/^ ^

Semodifica,a^
Art 32-Aspeciele procedurale referitoare’^tB^dpll^rea previ

apurarii

11.

Art 32-Aspectele procedurale referitoare^O^^d^^^ea meyederilor 
2F, 25 - 27, 30 $i 31 se stabilesc '
nafionale.

Art 32 - Aspectele procedurale referitoare la apIicarea_prevederilor art. 25 - 
27, 30 §i 31 se stabilesc prin ordin al ministrului^,at^?^fi^ra^

art12. lale.
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