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AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea completarea 

Legii nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare 

muni^iilor de^inute de Ministerul Apararii Na^ionale de 

forfele armate straine pe teritoriul Rom^niel

Analizand proiectul de Lege pentru modificarea 

completarea Legii nr.122/2011 privind regimul armelor, 
dispozitivelor militare §i muni^iilor definute de Ministerul 

Apararii Na^ionale de for^ele armate straine pe teritoriul 
Romaniei, transmis de Secretariatul General al Guvemului cu adresa 

nr.275 din 13.08.2021 §i inregistrat la Consiliul Legislativ cu 

nr.D713/13.08.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
In temeiul arL2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din RegulamentuI de organizare §i fiinc^ionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observatii 

§i propuneri:
1. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea §i completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul 

armelor, dispozitivelor militare §i muni^iilor de^inute de Ministerul 

Apararii Nationale §i de forjele armate straine pe teritoriul Romaniei.
Potrivit Expunerii de motive, se urmare§te, printre altele, 

modificarea defmifiei „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 acfiuni 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 ,41*011^” ca fiind orice vehicul terestru, 
aerian, acvatic sau subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind 

pilotul automat sau care poate fi controlat printr-un echipament 

radioelectric de comanda la distanta; completarea situatiilor in care 

personalul Ministerului Apar^ii Na|ionale poate face uz de 

armamentul si dispozitivele militare din dotare impotriva 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.
2. in considerarea Deciziilor Cur^ii Constitu^ionale nr.548/2008 

§i 786/2009, propunerea legislative face parte din categoria legilor 

ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
3. Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronun|a asupra oportunitatii solutiilor 

legislative preconizate.
4. La articolul unic, partea introductiva, pentru 0 informare 

corecta, este necesara eliminarea sintagmei „cu modificarile 

ulterioare”, care figureaza dupa datele de identificare ale editorialului 

in care a fost publicat actul normativ de baza,
5. La pct.l, avand in vedere ca partea dispozitiva dispune 

modificarea doar a unei singure subdiviziuni a art.2, pentru rigoare, 
este necesara inlaturarea formei abreviate „Art.2” din debut, ca 

inadecvata.
in textul propus pentru alin,(l), pentru precizie, recomandam ca 

in locul expresiei „potrivit legii” sa fie indicat actul normativ avut in 

vedere.
Observatia este valabila pentru toate situatiile similare din 

cuprinsul proiectului.
6, La pet. 2, in textul propus pentru art. 3 lit. c), pentru claritate, 

recomandam ca norma sa fie reformulata astfel:
„c) dispozitive militare - ansamblul de componente a caror 

functionare in comun indepline§te 0 func^ie intr-un sistem tehnic, prin
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actionarea unui mecanism de initiere sau percu^ie, care determina fie 

aruncarea unuia ori a mai multor proiectile sau a unuia ori a mai 

multor obiecte de limitare a mobilitatii, de substance explozive, 
aprinse sau luminoase, de amestecuri incendiare, fie impra^tierea de 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, fie emiterea unui semnal 

electronic de bruiaj sau de dezinformare, fie emiterea de energie 

dirijata, de microunde de mare putere sau de laseri;”
7. La pct.3, partea dispozitiva, pentru respectarea uzan^ei 

normative, este necesar ca sintagma „literele c^) si c^)” sa fie redata 

sub forma „lit.c*) §i c^)”.
Formulam aceasta observatie si pentru pct.5, unde expresia 

„alineatul (3)” va fi redata sub forma „alin.(3)”, precum si pentru 

pct.l2, unde sintagma „articolul 2L” se va reformula astfel: „art.2L”.
In ceea ce priveste redarea celor doua definitii, avand in vedere 

ca restul enumerarilor sunt prezentate in ordine alfabetica, propunem 

inversarea lor. Astfel, definitia pentru „drona” va fi identificata cu lit. 
c^), iar cea referitoare la „echipament radioelectric”, cu lit.c^).

8. La pct.5, pentru previzibilitatea ?i acurate^ea normei, 
propunem ca textul preconizat pentru art,8 alin,(3) sa fie reformulat 

astfel:
„(3) Folosirea, pentru instruire, de catre personalul 

Ministerului Apararii Nationale, a dispozitivelor militare care 

emit semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care 

emit energie dirijata, microunde de mare putere sau laseri se 

stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale”.
9. In legatura cu interventiile legislative preconizate la cele doua 

puncte marcate cu cifra 7, luand in considerare faptul ca se dore^te 

modificarea alin.(l) - (3) ale art.l4 si introducerea alin.(4) in 

cuprinsul aceluia^i articol, alcatuit in prezent doar din trei alineate, 
pentru coerenta reglementarii, propunem ca amendamentul sa vizeze 

modificarea integrals a art. 14.
____ Prin urmare, partea dispozitiva a primului pct.7 va avea
urmatoarea formulare:

„7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:”.
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In continuare, se vor reda textele propuse pentru cele patru 

alineate, urmand ca in debutul alin.(l) sa fie inserata abrevierea „Art. 
14”, iar partea dispozitiva a celui de-al doilea pct.7 sa fie eliminata.

10. Pentru unitate si rigoare terminologica, propunem ca textul 

preconizat la al doilea pct7, pentru art.l4 alin.(4), sa debuteze astfel;
„(4) Personalul Ministerului Apararii Nationale poate folosi 

dispozitivele militare care emit semnale electronice de bruiaj sau de 

dezinformare ori care emit energie dirijata, microunde de mare putere 

sau laseri, cu_care este dotat....
11. La pet. 8, pentru respectarea normelor de tehnica legislative, 

propunem ca partea dispozitiva sa aiba urmatoarea redactare:
„8. La articolul 15 alineatul (1), partea introductiva se 

modiflca §i va avea urmatorul cuprins:”,
Luand in considerare faptul ca amendamentul vizeaza doar o 

subdiviziune a elementului structural aratat, este necesara inlaturarea 

abrevierii „Art. 15” din fa^a textului.
De asemenea, consideram ca trebuie reanalizata redactarea 

„numai pentru indeplinirea misiunilor incredin^ate...”, in conditiile in 

care textul preconizat pentru art.4 prevede ca „personalul Ministerului 

Apararii Nationale este autorizat sa detina, sa poarte si sa foloseasca 

armele, dispozitivele militare §i munitiile cu care este dotat de catre 

unitatile din care face parte, si in legitima aparare”.
12. La pct.l0, in textul preconizat pentru art.l6 alin.(6), sugeram 

eliminarea sintagmei „pe cat posibil”, avand in vedere ca scopul 

urmarit este tocmai oprirea sau imobilizarea dronelor. S-ar asigura 

astfel 5i unitatea de redactare cu textul propus pentru alin.(7).

Bucure§ti
Nr.668/17.08.2021
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MSEVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 426/17 iun. 2011L. nr. 122/2011
Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare §i munitiilor de^inute de Ministerul Ap^r^rii 
Naponale de for\ele armate str^ine pe teritoriul Romaniei

promulgata prin D. nr. 581/20111 M.Of. nr. 426/17 iun. 2011
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armelor, 
dispozitivelor militare §i munitiilor detinufe de Ministerul 
Apararii Najionale §i de forteie armate straine pe teritoriul 
Romaniei
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