CONFORM CU ORIGINALUL
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Nr.4c-19/148/26.10.2021
PLx nr.467/2021
AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor
deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe
teritoriul României
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru
modificarea

și

completarea

Legii

nr.122/2011

privind

regimul

armelor,

dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și
de forțele armate străine pe teritoriul României (PLx nr.467/2021).
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și
propuneri, conform avizului nr.668/17.08.2021.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege, prin
hotărârea nr.105 din 10.08.2021;
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 11.10.2021.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.122/2011. Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative vizează modificarea
definiţiei „dispozitivului militar”, pentru a include în această categorie principalele
caracteristici ale echipamentelor care sunt utilizate pentru contracararea dronelor.
Majoritatea acestor dispozitive de contracarare nu implică acţiuni cinetice împotriva
dronelor, ci doar emiterea unui semnal electronic de bruiaj ori de dezinformare, sau
emiterea de energie dirijată, microunde de mare putere; definirea termenului de „dronă”
ca fiind orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil să navigheze
autonom, folosind pilotul automat sau care poate fi controlat printr-un echipament
radioelectric de comandă la distanţă; completarea situaţiilor în care personalul
Ministerului Apărării Naţionale poate face uz de armamentul şi dispozitivele militare din
dotare împotriva dronelor şi echipamentelor radioelectrice utilizate pentru comiterea unui
act ostil; utilizarea forţei împotriva dronelor prin folosirea armamentului sau a altor
dispozitive militare, care să conducă, pe cât posibil, la oprirea sau imobilizarea acestora,
precum şi autorizarea personalului Ministerului Apărării Naţionale să reţină dronele
imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate şi să le predea organelor în drept.
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În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera
Deputaților este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de lege
ședința din 26 octombrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea
favorabilă a acestuia.
VICEPREŞEDINTE
Alexandru Kocsis-Cristea
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