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Comisia pentru aparare, ordine publica siguranta nationala
xxy/636^ in 06.10.2021Nr.

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 
nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare si munitiilor 
detinute de Ministerul Apararii Nationale si de fortele armate straine pe 

teritoriul Romaniei
L316/2021

in conformitate cu prevederile art. 70 din RegulamentuI Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a 
na^ionala, prin adresa nr. L 316/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent 
al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de 
lege pentru modificarea si completarea Legii nr.122/2011 privind regimul 
arme/or, dispozitivelor militare si munitiilor detinute de Ministerul Apararii 
Nationale si de fortele armate straine pe teritoriul Romaniei, initial de Guvernul 
Romaniei, SenatuI fiind prima Camera sesizata.

ProiectuI de lege are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare si 
munitiilor detinute de Ministerul Apararii Nationale si de fortele armate straine pe 

teritoriul Romaniei.
Potrivit Expunerii de motive, se urmareste, printre altele, modificarea 

definitiei „dispozitivului militar", pentru a include in aceasta categorie principalele 
caracteristici ale echipamentelor care sunt utilizate pentru contracararea 
dronelor. Majoritatea acestor dispozitive de contracarare nu implica actiuni 
cinetice impotriva dronelor, ci doar emiterea unui semnal electronic de bruiaj ori 
de dezinformare, sau emiterea de energie dirijata, microunde de mare putere; 
definirea termenului de „drona" ca fiind orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau
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subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind pilotui automat sau care poate 
fi controlat printr-un echipament radioelectric de comanda la distanta; 
completarea situatiilor in care personalul Ministerului Apararii Nationale poate 
face uz de armamentui si dispozitivele militare din dotare Tmpotriva dronelor si 
echipamentelor radioelectrice utilizate pentru comiterea unui act ostil; utilizarea 
fortei impotriva dronelor prin folosirea armamentului sau a altor dispozitive 
militare, care sa conduca, pe cat posibil, la oprirea sau imobilizarea acestora, 
precum si autorizarea personalului Ministerului Apararii Nationale sa retina 
dronele imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate si sa le predea 
organelor in drept.

Consiliul Legislativ a analizat proiectui de lege §i l-a avizat favorabil, cu 
observatii si propuneri.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati validari a avizat 
favorabil proiectui de lege, fara amendamente.

in sedinta din 06.10.2021, in prezen^a reprezentan^ilor Ministerului Apararii 
Nationale, membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationals 
au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte prezentui raport de admitere, 
fara amendamente.

in raport cu obiectui de reglementare, proiectui de lege parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta nationals supune spre 
dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, prezentui raport de admitere, fara 
amendamente, precum si proiectui de lege.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7), pet. 1 din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI 
este prima Camera sesizata.
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