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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr. 122/2011 

privind regimul armelor, dispozitivelor militare muniliilor 

delinute de Ministerul Apararii Nafionale §;i de forlele armate 
straine pe teritoriul Romaniei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, 
dispozitivelor militare §i muni^iilor definute de Ministerul Apararii 

Na^ionale §i de for^ele armate straine pe teritoriul Romaniei, publieata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 17 iunie 2011, se 

modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Ministerul Apararii Na|ionale este autorizat sa 

de|ina arme, dispozitive militare §i munifii pentru dotarea prdprie, in 

scopul desfa^urarii activita|ilor de aparare a tarii, potrivit legii.”

2. La articolul 3, litera c) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„c) dispozitive militare - ansamblul de componente a caror 

funcfionare in comun indepline§te o functie intr-un sistem tehnic, prin
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acfionarea unui mecanism de ini^iere sau percu^ie, care determina fie 

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

obiecte de limitare a mobilita^ii, de substan|e 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;”

3. La articolul 3, dupa litera c) se introduc doua noi litere, 
literele c^) §i c^), cu urmatorul cuprins:

„c^) drona - orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau
subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind pilotul automat sau 

care poate fi controlat printr-un eehipament radioeleetric de comanda la 
distan|a;

c^) eehipament radioeleetric - oriee aparat sau instalafie care 

func^ioneaza cu ajutorul frecven|elor radio;”

4. Articolul 4 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. - Personalul Ministerului Apararii Nafionale este 

autorizat sa de|ina, sa poarte §i sa foloseasca armele, dispozitivele 

militare §i muni^iile cu care este dotat de catre unita^ile din care face 

parte, in.vederea instruirii, indeplinirii misiunilor de lupta, precum §i a 

altor misiuni specifice, potrivit legii, in condi^iile stabilite prin ordin al 
ministrului apararii na|ionale, precum §i in legitima aparare.”

5. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Folosirea pentru instruire, de catre personalul Ministerului 

Apararii Na|ionale, a dispozitivelor militare care emit semnale 

electronice de bruiaj sau de dezinformare ori eare emit energie dirijata, 
microunde de mare putere sau laseri se stabile§te prin ordin al 
ministrului apararii na^ionale.”

6. La capitolul III, titlul sec^iunii a 3-a se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„SECT1UNEA a 3-a

Uzul de arma §i folosirea dispozitivelor militare’''
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7. Articolul 14 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. - (1) Personalul Ministerului Apararii Na|ionale poate 

face uz de arma §i poate folosi dispozitivele militare din dotare in 

cazurile prevazute la art, 15, utilizand for^a minima, cu respectarea 

principiilor legalita^ii, proporlionalitalii, gradualitatii, limitarii utilizarii 
§i nonsurprinderii, a§a cum acestea sunt implementate prin consemn sau 

ordin de misiune.
(2) Personalul Ministerului Apararii Na^ionale poate face uz de 

arma numai dupa ce evalueaza circumstan^ele din care sa rezulte 

absoluta sa necesitate, atunci cand folosirea dispozitivelor militare 

neletale ori a altor mijloace de impiedicare sau constrangere din dotare 

nu este posibila.
(3) Personalul din cadrul institu^iilor §i societafilor specializate 

pentru paza §i protec^ie, care presteaza servicii in beneficiul Ministerului 

Apararii Na^ionale, poate face uz de arma §i poate folosi dispozitivele 

militare din dotare in condifiile specifice stabilite de lege,
(4) Personalul Ministerului Apararii Na^ionale 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 de catre unita^ile din care face parte, in 

vederea indeplinirii misiunilor de lupta, precum §i a altor misiuni 

specifice, potrivit legii, in condi^iile stabilite prin ordin al ministrului 
apararii nalionale.”

8. La articolul 15 alineatul (1), partea introductiva se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Personalul Ministerului Apararii Na^ionale poate face uz 

de arma §i poate folosi dispozitivele militare din dotare, dupa caz, pentru 

indeplinirea misiunilor incredin^ate, in urmatoarele cazuri;”

9. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o 

noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
„h) impotriva dronelor §i a echipamentelor radioelectrice 

utilizate pentru comiterea unui act ostil.”
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10. La articolul 16, dupa alineatul (5) se introduc doua noi 
alineate, alineatele (6) §i (7), cu urmatorul cuprins:

„(6) In cazul folosirii armelor sau a dispozitivelor militare 

impotriva dronelor, focul se executa pana la oprirea sau imobilizarea 

acestora.
A

(7) In cazul folosirii dispozitivelor militare impotriva 

, echipamentelor radioelectrice care sunt utilizate pentru comanda la 

distan^a a dronelor, ac^iunea se executa pana la ingreunarea utilizarii sau 

neutralizarea acestora.”

11. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Personalul Ministerului Apararii Nafionale este autorizat 

ca, in cazurile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. h), sa retina dronele 

imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate §i sa le predea 

organelor in drept.”

12. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21\ 
cu urmatorul cuprins:

„Art. 21’. - Personalul din cadrul Foifelor Aeriene ale 

Ministerului Apararii Na|ionale poate face uz de armamentul de bord in 

scopul asigurarii pazei §i apararii obiectivelor militare ori securitalii 

zonelor militare restric|ionate, in conformitate cu regulile de angajare 

autorizate.”

13. Articolul 32 se modifica^i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. - Aspectele procedurale referitoare la aplicarea 

prevederilor art. 21’, art. 25 - 27, art. 30 §i 31 se stabilesc prin ordin al 
ministrului apararii nalionale.”



5

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitu^ia 

Romdniei, republicatd.
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