
 

 

Memoriu 

pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G 
 

către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

 referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 

rețelelor de comunicații electronice, postat pe site-ul ministerului la pagina: 

http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020, 

 Acest document reprezintă notificarea și punerea dumneavoastră în întârziere astfel 

încât să nu puteți spune vreodată ca nu ați avut cunoștință de situația învederată mai sus cu 

privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor 

de comunicații electronice. 

 Cerem în mod imperativ anularea acestui proiect de lege, suspendarea tuturor 

procedurilor legate de el și a tuturor actelor subsecvente! 

 Măsurile pe care le doriți a fi implementate aduc grave prejudicii securității vieții umane 

și a mediului înconjurător, iar din acest motiv ne simțim obligați să declanșăm toate procedurile 

legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se face vinovată de 

această situație. 

 În temeiul drepturilor și libertăților fundamentale statuate de Constituție și de 

legile în vigoare, vă învederăm că acest proiect de lege are un caracter profund 

anticonstituțional, încalcă multiple norme juridice și legislative, precum și multiple 

drepturi fundamentale ale omului. Se pune în discuție restricționarea unor drepturi 

fundamentale: dreptul la sănătate și la viață, dreptul la proprietate, dreptul de a fi informat 

cu privire la riscurile tehnologiei 5G etc. 

 

Acest proiect de lege facilitează construcția / instalarea rețelelor electronice fixe și 

mobile, mai concret rețeaua 5G. Conform definiției date în recomandarea Comisiei Europene, 

„rețele 5G” înseamnă „un set format din toate elementele relevante ale infrastructurilor de 

rețea pentru tehnologia de comunicații mobile și fără fir, utilizată pentru conectivitate și 

servicii cu valoare adăugată, cu caracteristici de performanță avansată, cum ar fi rate și 

capacitate de date foarte mari, comunicații cu latență mică, fiabilitate extrem de ridicată sau 

acceptarea unui număr mare de dispozitive conectate.” 

 

 În concluzie, de acum înainte ori de câte ori ne referim la rețeaua sau tehnologia 

5G este vorba de totalitatea echipamentelor de comunicații electronice mobile radiative. 

 

 Recomandarea (UE) 2019/534 a Comisiei din 26 martie 2019, Securitatea cibernetică a 

rețelelor 5G – JO L 88, 29.3.2019, p. 42. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2019:088:SOM:ro:HTML. 

 

 Mai mult, la pag. 11 din Expunerea de Motive a proiectului de lege se precizează clar 

că el se referă la facilitarea implementării tehnologiei 5G în România. 

”Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații 

electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii 5G. În acest 

http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020
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sens, pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, proiectul de transpunere completează 

legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la 

infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe 

suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Gratuitatea instalării are în vedere, în 

primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat 

public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou 

ori a altor mijloace de transport în comun. Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la 

rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât 

și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la 

segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice” 

 

 Rețeaua actuală (formată din 4G, 3G etc.) este construită în proporție de peste 90%, pe 

proprietate privată a cetățenilor României, în zonele locuite. Aceasta înseamnă că noul proiect 

de lege se referă în special la instalarea rețelei 5G pe proprietatea publică și privată, utilizând 

spectrul de frecvențe care este proprietate publică. 

 

 Menționăm faptul că funcționarii din Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei 

Informației precum și cei de la ANCOM au făcut un abuz, deoarece nu au ținut cont de cerințele 

argumentate ale societății civice, exprimate la proiectul inițial de OUG. 

 

 Memoriul societății civice, depus în data de 28.10.2019 este accesibil la adresa: 

https://bit.ly/35UMFCg. 

 

Argumentele, pe scurt: 

1) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, 

medicale și alți factori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact 

și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost 

prezentate, în multiple rânduri. 

 Prevederile din acest proiect de lege referitoare în primul rând la tehnologia 5G nu au 

fost analizate și dezbătute in extenso cu factorii implicați din societatea românească, fapt 

care a dus la perpetuarea unor greșeli inadmisibile și constituie dovada relei-credințe a factorilor 

responsabili: ANCOM, ministere, alte instituții abilitate și Guvern. Reamintim faptul ca așa-

zisa Strategie 5G pentru România a fost amplu contestată de societatea civică, inclusiv în 

instanța de judecată, cu argumente concrete și obiective, ceea ce înseamnă că ea conține 

multe greșeli, ce nu mai trebuie sa fie repetate în alte acte normative ulterioare. 

2) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin 

cererile administrațiilor publice locale. 

Acest proiect de lege NU a primit un acord explicit din partea administrațiilor 

locale. Din contră, există un litigiu, amintit și în Expunerea de motive, la pag. 3: “Decizia 

președintelui ANCOM nr. 997/2018 face obiectul unui litigiu între Asociația Municipiilor din 

România” [și ANCOM]. 

3) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică. 

 Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot 

fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea 
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normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa 

cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege. 

4) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative, 

ci doar stabilesc obiective pentru țările membre. 

 Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene. 

 Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 13, de la pag. 62. 

 

5) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale. 

 Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația 

actuală în vigoare, inclusiv de la unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, 

neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive 

între firmele de telecomunicații și toate celelalte firme din România. 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 5, de la pag. 46 și Anexa nr. 6, de la pag. 48. 

6) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie 

scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru 

amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să 

plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei 

desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani. 

 Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt 

obligate prin lege la aceste lucruri. 

 Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica 

discriminarea pe care o creează, în raport cu toate celelalte firme și cetățeni? 

7) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație 

în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc. 

8) Încălcarea proprietății private. 

 Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la 

proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie-

tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro-

prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate 

(art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege). 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 6, de la pag. 48. 

9) Prevederile legate de sănătatea publică sunt total insuficiente și cvasi-ineficiente. 

 Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi 

suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător. 

În niciun caz, reglementările legate de protecția  sănătății publice și a mediului nu 

trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real 

populația. Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe 

țări europene. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE 

trebuie sa fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului 1815 din 2011, în 



 

 

următoarele articole: art. 8 alin. (4) litera c), art. 18 alin. (3) lit. a), art. 191 alin. (2) litera h), 

art. 20 alin. (2) litera b), art. 24 alin. (2) lit. d) și art. 366. 

Deși Consiliul Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul 

instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet 

depășite și nu mai corespund contextului actual al telecomunicațiilor. 

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a 

Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu 

adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații 

mobile, precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / 

echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către 

autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai 

puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a 

riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății 

publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu 

protejează în mod real. 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 10, de la pag. 54, Anexa nr. 11, de la pag. 55 și Anexa 

nr. 12, de la pag. 59. 

 

10) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod 

eronat, în proiectul de lege. 

 Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu 

neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a 

făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, de 

integrarea tehnologiilor curente, de servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se 

fac prin fibră optică). 

11) Afectarea patrimoniului național. 

 Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de 

echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ 

autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii. 

 Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare 

inestimabilă și nu pot fi degradate de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru 

rețeaua 5G! 

 

12) Articolele din proiectul de lege care trebuie eliminate sau modificate 

 Solicităm imperativ și justificat să fie retrase din acest proiect de lege toate 

abrogările de articole (din legislația curentă) și derogările introduse prin modificarea actualei 

legislații dedicate infrastructurii comunicațiilor, care vizează gratuități, accesul și instalarea 

fără autorizații și / sau fără acordul proprietarilor. 

 

13) Trebuie modificate și completate sancțiunile cuprinse în proiectul de lege 

 



 

 

Amenzile de tip interval, de la 1000 lei la 5000 lei, pentru operatorii de telefonie 

mobilă care încalcă legea sunt insignifiante, deoarece au valoarea unor amenzi de circulație. 

Solicităm amenzi calculate ca procent din cifra de afaceri, pentru operatorii din industria 

telecom. 

De asemenea, trebuie luate în calcul sancțiuni pentru poluare, conform principiului 

„Poluatorul plătește”. În cazul rețelelor de comunicații electronice, poluarea se realizează prin 

emiterea radiațiilor de radiofrecvență, consumul mare de energie electrică și prin multitudinea 

de deșeuri electronice generate. (Vezi Anexa nr. 7). 

 

Argumentele, detaliate: 

1) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, 

medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact 

și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost 

prezentate, în multiple rânduri. 

 Prevederile din acest proiect de lege referitoare în primul rând la tehnologia 5G nu au 

fost analizate și dezbătute in extenso cu factorii implicați din societatea românească, fapt 

care a dus la perpetuarea unor greșeli inadmisibile și constituie dovada relei-credințe a factorilor 

responsabili: ANCOM, ministere, alte instituții abilitate și Guvern. Reamintim faptul ca așa-

zisa Strategie 5G pentru România a fost amplu contestată de societatea civică, inclusiv în 

instanța de judecată, cu argumente concrete și obiective, ceea ce înseamnă că ea conține 

multe greșeli, ce nu mai trebuie sa fie repetate în alte acte normative ulterioare. 

 Este inadmisibil și abuziv să susțineți în Nota de fundamentare că acest proiect nu necesită 

informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății şi securității cetățenilor sau 

diversității biologice. De asemenea, aveți pretenția că proiectul de lege nu necesită studii de 

impact asupra sănătății, mediului natural, asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor 

de stat, asupra mediului de afaceri, asupra sarcinilor administrative și nu necesita consultări cu 

administrațiile locale și societatea civilă etc.!!! Toate aceste aspecte, dacă nu sunt clarificate și 

legiferate în mod corect, se încalcă în flagrant Constituția României, legislația în vigoare, normele 

de tehnică legislativă și însăși principiile democratice dintr-un stat de drept. 

 În absența cu desăvârșire a studiilor de impact ce trebuiau realizate la nivel național 

de Ministerele Sănătății, Mediului, Muncii și a altor autorități abilitate, continuarea cu astfel de 

proiecte este dovada indubitabilă că, din nou, NU se iau în considerare problemele 

fundamentale legate de sănătatea publică, care apar din cauza efectelor radiațiilor 

electromagnetice asupra omului, florei și faunei. Multe argumente și dovezi în acest sens 

sunt recunoscute de Parlamentul și Consiliul European, prin DECIZIA NR. 243/2012/UE 

(https://tinyurl.com/y62lonyr), ce se referă la importanța monitorizării radiațiilor care au efecte 

IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra celulei vii. Trebuie obligatoriu luate în calcul, pe 

lângă protecția la radiații a populației, consecințele care apar în urma implementării 

rețelei 5G, precum: pierderea a multiple locuri de muncă, creșterea exponențială a 

consumului de energie electrică, a deșeurilor electronice, creșterea atacurilor cibernetice 

și multe altele. 

 Problematica noilor tehnologii de comunicații electronice înglobate în rețeaua 5G este 

complexă și necesită o abordare temeinică, iar consultarea prezentă nu respectă prevederile 

Convenției Aarhus, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede: accesul 

la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample și CORECTE pe subiectele 

https://tinyurl.com/y62lonyr


 

 

de interes pentru cetățeni, participarea cetățenilor la luarea deciziilor cu impact asupra 

drepturilor fundamentale, asupra sănătății și a mediului. 

 Aceste aspecte sunt cerute Guvernului și de către Parlament, prin Hotărârea 

Senatului României 

(https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.senat.ro%2FPDFOrdineDe

Zi%2F69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5%2Fcom%2520), 

care prevede că implementarea rețelei 5G în condiții de siguranță necesită studii de impact, 

cercetări și analize științifice, o amplă și temeinică analiză și dezbatere cu cetățenii la nivel 

național și local. Pe cale de consecință, sunteți obligați să realizați în mod responsabil aceste 

demersuri înainte de a propune legi sau alte acte normative. 

2) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin 

cererile administrațiilor publice locale. 

Acest proiect de lege NU a primit un acord explicit din partea administrațiilor locale. 

 Prin prevederile acestui proiect de lege, potențate de multiplele derogări pe care le conține, 

încercați să conferiți ANCOM-ului o putere exagerat de mare, nejustificată și care suprimă în mod 

ilegal autoritatea și autonomia administrativă a autorităților publice locale (UAT). Este de 

notorietate faptul că ANCOM abuzează de rolul său instituțional, satisfăcând discreționar 

interesul corporațiilor, în detrimentul autorităților locale și a cetățenilor, care sunt proprietarii 

de drept a imobilelor pe care se instalează infrastructura pentru comunicații electronice. Mai 

mult, cetățenii sunt și proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe radio, care este o resursă 

naturală limitată. O dovadă este și litigiul invocat în motivarea acestui proiect de lege,  care 

reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român. (ANCOM a emis Decizia 

președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică. Din 

cauza unor diferențe de interpretare (!!!) între emitent și unele entități care ar trebui să pună 

în aplicare acest act normativ, Decizia președintelui ANCOM nr. 997/2018 face obiectul unui 

litigiu între Asociația Municipiilor din România și ANCOM [...]. (Vezi Expunerea de motive, 

pag. 3). 

 În mod ciudat și complet abuziv, la capitolul din Motivare referitor la consultările 

organizate cu autoritățile administrației publice locale, ați precizat că: Proiectul de act normativ 

nu se referă la acest subiect!!! 

 

3) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică. 

 Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot 

fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea 

normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa 

cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege. 

 

4) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative, 

ci doar stabilesc obiective pentru țările membre. 

 Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene. 

Mențiunile referitoare la transpunerea normelor europene trebuie completate și 

cu celelalte norme europene, respectiv cele din Rezoluția CE 1815/2011, prezentate în 

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.senat.ro%2FPDFOrdineDeZi%2F69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5%2Fcom%2520
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.senat.ro%2FPDFOrdineDeZi%2F69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5%2Fcom%2520


 

 

ANEXA nr. 2, luându-se în considerare și următoarele abordări ale forurilor democratice 

europene: 

„Există o preocupare semnificativă privind impactul posibil asupra sănătății și 

siguranței, care rezultă din expunerea potențial mult mai ridicată la radiațiile electromagnetice 

de radiofrecvență provenind de la rețelele 5G. Expunerea crescută poate rezulta nu doar din 

utilizarea unor frecvențe mult mai mari în 5G, ci și din potențială agregare a diferitelor 

semnale (hotspots), natura lor dinamică și efectele complexe de interferență care pot rezulta, 

în special în zonele urbane dense. Câmpurile de emisie radio 5G sunt destul de diferite de cele 

ale generațiilor anterioare, datorită transmisiilor lor cu format de fascicul complex în ambele 

direcții (fascicule direcționale) – de la stația de bază până la receptor și retur. Deși câmpurile 

sunt foarte concentrate în fascicule, ele variază rapid cu timpul și mișcarea, și astfel sunt 

impredictibile, deoarece nivelurile de semnal și drumurile lor interacționează ca într-un sistem 

cu buclă închisă. Acest lucru nu a fost încă cartografiat în mod fiabil pentru situații reale, în 

afara laboratorului. În timp ce Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor 

Neionizante (ICNIRP) emite orientări pentru limitarea expunerii la câmpurile electrice, 

magnetice și electromagnetice (CEM), iar statele membre UE fac obiectul Recomandării 

1999/519 / CE,  care respectă liniile directoare ICNIRP, în prezent nu este posibil să se 

simuleze cu precizie sau să se măsoare emisiile de radiații 5G în lumea reală”. 
 

Sursa: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html. 

 

Parlamentul European Și Consiliul Uniunii European În Decizia Nr. 243/2012/UE recunosc 

efectele IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului 

radio, resursă naturală limitată, proprietatea publică a fiecărui popor. 

 

Sursa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN  

 

Mai jos este articolul din hotărâre: 

„Art. (31) - O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe 

deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, 

care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 

1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă 

a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării 

spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care 

diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de 

tipuri de echipamente.” 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 13, de la pag. 62. 

 

5) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale. 

 Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația 

actuală în vigoare, inclusiv de la unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, 

neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive 

între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN


 

 

 Faptul că dumneavoastră, reprezentanți ai Guvernului, încercați să modificați printr-un 

proiect de lege nu mai puțin de douăsprezece legi și acte normative, dintre care unele foarte 

importante (Legea fondului funciar, Legea cadastrului, Legea de protecție a mediului, Legea 

asociațiilor de proprietari, Legea autorizării lucrărilor de construcții, Regulamentul general de 

urbanism etc.), reprezintă o sfidare și un abuz inadmisibil la ordinea de drept din România 

și o atingere a intereselor tuturor celorlalte firme, care nu beneficiază de aceste excepții și 

înlesniri. Constituția României prevede clar că nimeni nu este mai presus de lege și că este 

o lege pentru toți! 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 5, de la pag. 46 și Anexa nr. 6, de la pag. 48. 

 

6) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie 

scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru 

amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să 

plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei 

desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani. 

 Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt 

obligate prin lege la aceste lucruri. 

 O altă anomalie a acestui proiect de lege constă în faptul că operatorii telecom, deși 

prestează o activitate economică din care câștigă foarte mulți bani, au pretenția total 

nejustificată și în fond absurdă de a nu plăti niciun fel de taxe de instalare, de chirie și nici 

o parte din cheltuielile pentru consumul de electricitate al propriilor echipamente, cu toate 

că toate celelalte firme sau persoane fizice sunt obligate prin lege să plătească aceste lucruri. 

Această exceptare de la plata taxelor este, pe de-o parte, nepermisă și ilegală, iar pe de altă parte, 

complet nejustificată deoarece profitul firmelor telecom este imens și mult mai mare decât al 

majorității firmelor care plătesc aceste taxe către administrațiile centrale sau locale. 

 O parte din cheltuielile cu consumul de electricitate, care este imens, se vor transfera către 

stat și către autoritățile locale. Deoarece aceste cheltuieli vor fi plătite din bani publici, înseamnă că 

ele sunt achitate, în ultimă instanță, de noi toți, cetățenii plătitori de taxe și impozite. 

 Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica 

discriminarea pe care o creează în raport cu toate celelalte firme și cetățeni? 

 

7) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație 

în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc. 

 O altă procedură nefirească care se vrea a fi introdusă prin acest proiect de lege este 

„adoptarea tacită a autorizațiilor”. Obligația instituită autorităților publice locale de a permite 

operatorilor telecom accesul și efectuarea unor lucrări fără autorizație, se face fie direct, fie 

prin unele măsuri ilicite, cum ar fi adoptarea tacită, după un termen foarte scurt (de doar cinci 

zile), a cererilor și avizelor formulate de operatorii telecom. Aceasta înseamnă că, dacă, 

indiferent de motiv, funcționarii dintr-o primărie nu dau un răspuns cererilor în acest termen foarte 

scurt, firmele telecom vor avea dreptul să amplaseze, instaleze, modifice etc. propriile 

echipamente, fără aviz sau fără vreo posibilitate de control din partea autorității locale. Aceasta 

mai înseamnă și că autoritățile nu mai pot refuza cererea după acest termen foarte scurt, chiar 

dacă au motive întemeiate pentru aceasta, deoarece avizul a fost „adoptat tacit”. 

 Procedura de autorizare a unei lucrări este un proces complex, care diferă de la o situație la 

alta, adeseori în mod semnificativ. În procedura de autorizare, autoritățile publice fac mențiuni 

specifice atât situației cât și lucrării, iar toate acestea nu pot fi posibile dacă autorizarea se face tacit. 



 

 

 Adoptarea tacită a autorizațiilor ar urma să aibă ca efect eludarea procedurilor legale, 

obligatorii, mai ales într-o lucrare de un asemenea calibru și complexitate, fiind afectat în primul 

rând mediul de viață sănătos și echilibrat. 

 Drept exemplu, poate fi considerată situația în care proprietarii de rețele de comunicații 

depun dintr-o dată foarte multe cereri de autorizare, iar administrația publică nu poate să le 

soluționeze în timpul scurt stipulat în proiectul de lege! În acest caz, în mod evident, vina nu 

este a administrației publice, deoarece nu are timpul efectiv să rezolve un număr așa mare de 

cereri, foarte repede, ceea ce înseamnă că nu poate fi pusă vreo culpă în sarcina autorității 

competente. În acest caz, ideea de adoptare tacită se îndepărtează de la spiritul Legii nr. 

486/2003, care urmărește sancționarea funcționarilor publici care nu-și fac datoria, nu a 

autorităților publice care sunt în unele cazuri depășite de situație! 

 Prin prevederile acestui proiect de lege se elimină și posibilitatea autorităților care 

reglementează instalarea rețelelor de comunicații de a refuza motivat cererile de 

autorizare. Practic, se menționează doar situația în care cererea se poate refuza din cauză că 

dosarul depus de solicitant este incomplet. Astfel, dacă autoritatea publică are motive întemeiate 

să nu acorde o autorizație și totuși o acordă, înseamnă că încalcă legea actuală, ca să respecte 

prevederile acestui proiect de lege. Iar dacă respectă legea actuală și nu acordă autorizația, 

încalcă prevederile acestui proiect! Cu alte cuvinte, se creează o situație absurdă, în care, orice 

variantă ar aborda, autoritățile încalcă legea! 

 De asemenea, autoritățile publice trebuie să poată opri oricând și legal funcționarea 

instalațiilor de comunicații, dacă au motive întemeiate, indiferent de natura acestora. De 

exemplu dacă oamenii acuză probleme de sănătate! 

 Toate procedurile de autorizare și verificare a lucrărilor trebuie să fie efectuate pentru 

orice fel de instalații de comunicații electronice, indiferent de dimensiunea sau caracteristicile 

lor. Aceasta deoarece, prin proiectul de lege se vrea eludarea procedurilor de autorizare pentru 

anumite categorii de echipamente, considerate de mică amploare sau standard! Acest lucru nu poate 

fi posibil, deoarece legislația românească nu face nicio diferență, în procesul de autorizare, între 

caracteristicile instalațiilor supuse reglementării. Ca exemplificare, prezentăm prevederile 

disonante cu legislația în vigoare a art. 29 (1): Furnizorii de rețele de comunicații electronice, 

respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dreptul să execute lucrări de 

mică amploare fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai 

după întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității 

administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările. 

 O dovadă în plus este și următorul extras din Expunerea de motive a proiectului de lege: 

„Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații 

electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii 5G. În acest 

sens, pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, proiectul de transpunere completează 

legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la 

infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe 

suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Gratuitatea instalării are în vedere, 

în primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de 

iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, 

metrou ori a altor mijloace de transport în comun. Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele 

la rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, 

cât și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie 

la segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații 

electronice.” 



 

 

 În concluzie, este exclusă introducerea unor astfel de prevederi în acest act normativ. 

 

8) Încălcarea proprietății private. 

 Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la 

proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie-

tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro-

prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate 

(art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege). 

 În consecință, „a beneficia de dreptul de acces pe proprietăți” nu se poate face 

indiferent de regimul juridic al terenurilor și în niciun caz fără acordul proprietarului. În 

caz contrar se săvârșește infracțiunea de tulburare de posesie. 

 Menționăm faptul că aproximativ 90% din spațiile pe care operatorii telecom vor să-și 

instaleze echipamentele sunt proprietăți private. Aceasta înseamnă că în majoritatea cazurilor 

ei vor încălca legea și Constituția! 

 De asemenea, nimeni nu poate decide în locul proprietarilor de imobile sau terenuri 

și nici în locul autorităților locale sau al autorităților cu atribuții în diverse domenii, așa 

cum se menționează în mai multe articole din proiectul de lege. 

 Modificările pe care le aduceți la legea asociațiilor de proprietari, prin art. 23 din 

proiectul de lege, sunt complet neavenite pentru că încalcă până și principiile care stau la 

baza funcționării asociațiilor de proprietari, ca să nu mai vorbim de dreptul fundamental 

la proprietate și la decizie asupra ei. 

 Prevederi din proiectul de lege, art. 23 (1): Contractul ce conferă furnizorilor de rețele 

de comunicații electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un 

drept de a executa lucrări de construcții în cadrul unui condominiu va fi încheiat de aceștia cu 

asociația de proprietari reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării 

generale a asociației de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu. 
(2) Contractul încheiat în condițiile alin. (1) poate avea orice durată, stabilită prin 

acordul părților, dar care nu poate depăși durata de existență a rețelelor de comunicații 

electronice în imobilul respectiv și va fi cu titlu gratuit. 

Un singur om nu poate decide în numele tuturor celorlalți proprietari asupra 

proprietății acestora, deoarece aceștia nu l-au mandatat să facă aceasta. Niciun act normativ 

nu poate trece peste voința suverană a proprietarilor, considerând că are acordul lor prezumat. 

Mai mult, așa cum sunt formulate prevederile în proiectul de lege se induce ideea că 

președintele asociației de proprietari nu poate refuza instalarea echipamentelor rețelelor de 

comunicații, considerându-se un dat încheierea contractului între furnizorul de rețele de 

comunicații și asociația de proprietari. Acest lucru este complet inadmisibil și de neconceput, 

deoarece nimeni și nimic nu te poate obliga să închei un contract referitor la proprietatea ta, 

dacă nu vrei acest lucru. Nimeni nu poate să-și dea consimțământul în locul altei persoane 

fără mandatul expres, în scris, al acesteia. 

Un contract de închiriere nu poate avea orice durată, mai ales că nu se iau în considerare 

efectele pe termen lung ale radiațiilor emise de dispozitivele 5G asupra oamenilor. Contractul mai 

trebuie să cuprindă clauze clare și ferme prin care orice proprietar din imobil sau condominiu să-l 

poată rezilia oricând și imediat, atunci când apar nu contează ce fel de probleme. 

Trebuie să se prevadă explicit măsuri clare și funcționale de eliminare a echipamentelor 

radiative, dacă oamenii care locuiesc în proximitatea lor se simt rău de la ele. În practica juridică 



 

 

actuală sunt situații în care se iau măsuri de protecție a populației, chiar dacă se excede cadrul 

legislativ. De exemplu, atunci când, într-o situație se depășește nivelul de zgomot acceptat de 

populație și se deranjează în mod evident se opresc și se interzic factorii care produc zgomotul, 

chiar dacă el se încadrează în normele legale. Așa trebuie făcut și cu echipamentele care emit 

radiații: dacă ele produc tulburări, se vor opri și dezinstala imediat, chiar dacă nivelul lor 

radiativ se încadrează în standardul prevăzut de lege. 

 

Ca și soluție, contractele de închiriere a echipamentelor trebuie să fie, în prima fază, 

încheiate doar pe 6 luni, pentru a se vedea dacă apar probleme sau nu. În acest fel se evită 

birocrația din instanțe, în cazul în care proprietarii doresc să dezinstaleze dispozitivele rețelei 

și se elimină problemele cu banii și cu termenele lungi, specifice proceselor din România. De 

asemenea, se respectă drepturilor oamenilor, respectiv acordarea consimțământului neviciat. 

De asemenea, un contract de închiriere a unui spațiu nu poate fi gratuit. El se negociază 

între părți, la prețul pieței. Contractul final, care include și prețul de închiriere, va fi aprobat cu 

acordul majorității proprietarilor. 

Dacă cineva intră pe proprietatea ta fără să-ți ceară voie și instalează fără să plătească 

chirie un echipament care te și iradiază, iar apoi pretinde ca tu să-i plătești lui dacă vrei să 

folosești acel echipament este o formă de dictatură! Faptul că ați putut concepe un asemenea 

sistem fraudulos și discriminatoriu arată că serviți doar interesele financiare ale 

corporațiilor străine și nicidecum pe cele ale cetățenilor acestei țări. 

Alineatul (1) de la art. 23 trebuie eliminat pentru că nu se poate ca o decizie de o așa mare 

importanță să fie luată numai de majoritatea celor prezenți, ei putând însemna doar un procent 

infim din numărul total de proprietari. Mai mult, se creează posibilitatea unui număr mare de 

abuzuri, făcute de cei puțini care vor să instaleze antene și care vor face ședințe și vor lua hotărâri 

în secret, fără cunoștința și acordul majorității proprietarilor. Astfel de acțiuni sunt ilegale și 

neconstituționale, deoarece se încalcă flagrant dreptul la proprietate și la decizie asupra ei. 

De asemenea, ideea de „vecinătate” trebuie reconsiderată în cazul antenelor care emit 

radiații nocive sănătății, deoarece ele acționează pe o distanță mare. De aceea, toți proprietarii 

din imobil trebuie să-și dea acordul scris, pentru că toți sunt afectați direct de aceste 

radiații. Toți cei de pe o rază de cel puțin câteva zeci de metri în jurul antenei sunt „vecini” cu 

ea. 

Informațiile cu privire la procedurile care urmează să se efectueze de către furnizorii de 

rețele de telecomunicații trebuie să fie complete și să cuprindă inclusiv explicații despre nivelul 

radiațiilor electromagnetice pe care le emit antenele, împreună cu referiri la cum afectează ele 

sănătatea. În cazul în care proprietarii care trebuie să ia decizia au nevoie de mai mult timp 

pentru a analiza aceste informații, pot amâna luarea unei decizii. 

Precum am mai precizat, toți proprietarii trebuie să-și dea acordul expres pentru 

instalarea antenelor, deoarece toți sunt afectați de radiațiile lor. 

Prin proiectul de lege se mai induce și ideea de consimțământ prezumat, care este exclus. 

Lipsa răspunsului scris al proprietarilor nu reprezintă un acord din partea lor. Absența 

răspunsului scris din partea proprietarilor, din indiferent ce motiv, nu poate fi substituită de un 

presupus acord prezumat. 

Este foarte important ca autoritățile să înțeleagă odată pentru totdeauna că proprietarii 

imobilelor au dreptul fundamental de a decide la ce se expun și că același drept îl au și 

muncitorii din fabrici sau din diverse instituții unde aceste dispozitive 5G ar putea fi instalate. 



 

 

Menționăm că faceți toate aceste schimbări în legea asociațiilor de proprietari fără să 

vă consultați cu nimeni, nici măcar cu asociațiile de proprietari. 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 6, de la pag. 48. 

 

9) Prevederile legate de sănătatea publică sunt total insuficiente și cvasi-ineficiente. 

 Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi 

suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător. 

În niciun caz, reglementările legate de protecția  sănătății publice și a mediului nu 

trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real 

populația. Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe 

țări europene. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE 

trebuie sa fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului 1815 din 2011, în 

următoarele articole: art. 8 alin. (4) litera c), art. 18 alin. (3) lit. a), art. 191 alin. (2) litera h), 

art. 20 alin. (2) litera b), art. 24 alin. (2) lit. d) și art. 366. 

Deși Consiliului Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul 

instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet 

depășite și nu mai corespund contextului actual al comunicațiilor electronice. 

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a 

Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu 

adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații 

mobile precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / 

echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către 

autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai 

puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a 

riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății 

publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu 

protejează în mod real. 

O reală protecție a oamenilor împotriva radiațiilor electromagnetice se face prin 

includerea în actele normative referitoare la rețelele de telecomunicații a mai multor prevederi. În 

niciun caz nu se fac referiri la sănătatea publică doar prin invocarea repetată a Recomandării nr. 

1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz 

la 300 GHz), ce se referă la Standardele emise de ICNIRP. Actualele standarde ICNIRP anunțate 

în 2020 au introdus și radiația fasciculelor (beamforming), dar în mod reducționist și bineînțeles 

cât mai permisiv pentru 5G, neluând în calcul numeroasele studii care impun limite mult mai 

stricte, chiar de sute de ori. Se impune, în contextul proliferării tehnologiei 5G să se respecte 

Principiul precauției, Principiul ALARA și limitele recomandate de studiul european STOA, care 

recomandă și promovează valori ale limitelor de zeci și chiar sute de ori mai stricte. Cităm din 

Rezoluția CE 1815/2011: 

„… în conformitate cu Principiul precauției, care să nu depășească 0,6 V/m, iar pe 

termen mediu să-l reducem la 0,2 V/m” (echivalentul a 0,1 W/m2, respectiv 0.033 W/m2).” 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994. 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994


 

 

Citat din Studiul STOA: 

„În cazul expunerii la radiații GSM, reduceți intensitățile la nivelul sub care nu au fost 

găsite efecte adverse empiric în populațiile expuse, ținând cont de faptul că există indicii de 

praguri nemetalice pentru efecte biologice de ordinul microwattului / cm2. Densitățile de putere 

de câteva zecimi din această valoare sunt frecvente la distanțe de 150-200m de un catarg tipic de 

15 m înălțime și în raza lobilor laterali mai localizați în imediata apropiere a unui catarg - efectele 

adverse fiind raportate la ambele locații. Încorporarea unui factor de siguranță suplimentar de 10 

indică faptul că, în locațiile în care există o expunere pe termen lung, densitățile de putere nu 

trebuie să depășească 10 nano W / cm2 (echivalentul a 0,1 mW/m2)." 

- sursa: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-

JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf. 

„Există o preocupare semnificativă privind impactul posibil asupra sănătății și siguranței, 

care rezultă din expunerea potențial mult mai ridicată la radiațiile electromagnetice de 

radiofrecvență provenind de la rețelele 5G. Expunerea crescută poate rezulta nu doar din 

utilizarea unor frecvențe mult mai mari în 5G, ci și din potențială agregare a diferitelor semnale 

(hotspots), natura lor dinamică și efectele complexe de interferență care pot rezulta, în special în 

zonele urbane dense. Câmpurile de emisie radio 5G sunt destul de diferite de cele ale generațiilor 

anterioare, datorită transmisiilor lor cu format de fascicul complex în ambele direcții (fascicule 

direcționale) – de la stația de bază până la receptor și retur. Deși câmpurile sunt foarte 

concentrate în fascicule, ele variază rapid cu timpul și mișcarea, și astfel sunt impredictibile, 

deoarece nivelurile de semnal și drumurile lor interacționează ca într-un sistem cu buclă închisă. 

Acest lucru nu a fost încă cartografiat în mod fiabil pentru situații reale, în afara laboratorului. 

În timp ce Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) 

emite orientări pentru limitarea expunerii la câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice 

(CEM), iar statele membre UE fac obiectul Recomandării 1999/519 / CE,  care respectă liniile 

directoare ICNIRP, în prezent nu este posibil să se simuleze cu precizie sau să se măsoare emisiile 

de radiații 5G în lumea reală”. 

- sursa: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html. 

Comitetul Științific al Uniunii Europene pentru Sănătate, Mediu şi Riscuri 

emergente, SCENIHR / SCEER, mandatat de Parlamentul European ca organism 

independent, ne „liniștește” cu răspunsuri de genul: 

„Se așteaptă ca rețelele 5G să aibă niveluri similare sau mai scăzute de emisie decât 

rețelele 4G. În combinație cu 4G, este posibilă o creștere cumulată modestă în zonele dense, 

cu mult sub limite. Aceste limite se bazează pe orientări independente emise de Comisia 

Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP). Prin urmare, nu 

este necesară o evaluare a impactului. ICNIRP revizuiește liniile directoare după o consultare 

publică. Comisia așteaptă cu nerăbdare concluziile. SCEER poate reevalua situația în funcție 

de rezultatul acestei revizuiri”. 

- sursa: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html. 

Referitor la menționarea repetată a Recomandării nr. 1999/519/CE privind limitarea 

expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), ce se referă la 

Standardele emise de ICNIRP, atragem atenția  asupra faptului că integritatea echipei 

ICNIRP, a metodologiei și limitelor de expunere la radiații este în prezent anchetată în 

Parlamentul European, depunându-se un raport întocmit de europarlamentarii Michèle 

Rivasi (Europe Écologie Les Verts) și Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei) - 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html


 

 

sursa: https://kompetenzinitiative.com/en/wissenschaft/icnirp-report-conflicts-of-interest-

corporate-capture-and-the-push-for-5g/. 

În mod similar „justifică” și Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul 

Ministerului Sănătății și Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul 

Comunitar, atunci când dau comunicate „liniștitoare” bazate pe Ordinul MS 1193/2006 și pe 

Recomandarea 1999/519/CE, subliniind că: 

 „România este țară membră a Uniunii Europene, în consecință în România sunt 

respectate legislația și recomandările UE (n.n. dacă sunt recomandări, atunci nu sunt 

obligatorii!) privind expunerea populației și a lucrătorilor la câmpuri electromagnetice.” (n.n. 

dar nu se respectă art. 22 alin. 1, art. 34 și 35 din Constituția României) - sursele: 

https://www.insp.gov.ro/dj/comunicate/Informatii%20privind%20tehnologia%205%20G.pdf; 

https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Informatii_privind_tehnologia_5_G.pdf. 

 De asemenea, subliniem faptul că mai multe țări membre nu iau cu titlu de 

obligativitate standardele ICNIRP și au impus pe plan local limite mult mai stricte 

stabilite pentru a-și proteja populația. Dintre aceste țări menționăm: Belgia, Bulgaria, 

Croația, Italia, Lituania, Luxemburg, aceasta din urmă având limite de 100 de ori mai stricte 

decât limitele setate și pretinse a fi „sigure” ale ICNIRP. Aceste țări sunt și cele care nu se 

grăbesc să implementeze tehnologia 5G, tocmai pentru că radiațiile emise de rețeaua 5G 

depășesc limitele impuse la nivel național - sursa: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/RO/1-2008-532-RO-F1-1.Pdf, (pag. 8). 

Pentru mai multe detalii vezi Anexa nr. 10, de la pag. 54, Anexa nr. 11, de la pag. 55 și Anexa 

nr. 12, de la pag. 59. 

 

10) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod 

eronat, în proiectul de lege. 

 Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu 

neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a 

făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, de 

integrarea tehnologiilor curente, de servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se 

fac prin fibră optică). 

 

11) Afectarea patrimoniului național. 

 Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de 

echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ 

autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii. 

 Proiectul de lege prevede: art. 341 [...] Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 

34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind 

documentațiile tehnice fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, 

respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, [...] precum și pentru lucrări de 

construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice sau la 

imobile situate în zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate. 

https://kompetenzinitiative.com/en/wissenschaft/icnirp-report-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/
https://kompetenzinitiative.com/en/wissenschaft/icnirp-report-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/
https://www.insp.gov.ro/dj/comunicate/Informatii%20privind%20tehnologia%205%20G.pdf
https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Informatii_privind_tehnologia_5_G.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/RO/1-2008-532-RO-F1-1.Pdf


 

 

 Practic, se vrea emiterea avizelor fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice, ceea ce ar fi foarte grav pentru patrimoniu național. Astfel s-ar crea un haos legislativ 

și procedural, ce ar urma să fie perpetuat prin nenumărate abuzuri. 

 Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare 

inestimabilă și nu pot fi degradate de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru 

rețeaua 5G! 

 

12) Articolele din proiectul de lege care trebuie eliminate sau modificate 

 Solicităm imperativ și justificat să fie retrase din acest proiect de lege toate 

abrogările de articole (din legislația curentă) și derogările introduse prin modificarea actualei 

legislații dedicate infrastructurii comunicațiilor, care vizează gratuități, accesul și instalarea 

fără autorizații și / sau fără acordul proprietarilor. 

Actualul proiect de lege trebuie să ia în calcul toate directivele și recomandările 

europene relevante, nu doar cele menționate în preambulul proiectului de lege, la art.1. 

 

Nu se pot face derogări de la prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ deoarece, pe de-o parte, este nelegal, iar pe de altă parte se creează un 

precedent discriminatoriu față de toți ceilalți agenți economici, care se supun acestor 

prevederi. Mai mult, măsurile restrictive adoptate de un Stat Membru pot fi de natură 

subiectivă sau inadecvate într-un alt Stat Membru, iar decizia de interzicere sau 

restricționare a unor echipamente poate fi luată numai de instanță, prin prisma unei viziuni 

globale asupra situației, inclusiv de natură juridică și constituțională. ANCOM nu poate lua 

astfel de decizii complexe, deoarece el analizează lucrurile numai în raport cu atribuțiile ce-i 

revin. Cel mult, ANCOM poate propune instanței astfel de restricționări, exclusiv în mod 

justificat și argumentat temeinic. 

 

În concluzie, trebuie modificat alin. (1) și eliminat alin. (3) ale art. 54. 

„Art. 54. – (1) În situația în care un Stat Membru adoptă măsuri restrictive considerate 

justificate la nivelul Uniunii fie prin intermediul sistemului de informare și comunicare pentru 

supravegherea pieței pan-europene (ICSMS), fie printr-un act de punere în aplicare al Comisiei, 

prin derogare de la art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție 

pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la art. 

35 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicații dispune măsurile restrictive corespunzătoare pentru interzicerea 

sau restricționarea punerii la dispoziție pe piață a echipamentelor radio/aparatelor în cauză, 

respectiv pentru retragerea de pe piață și/sau rechemarea a acestora. 

(3) În litigiile având ca obiect actul administrativ prevăzut la alin. (2) nu sunt aplicabile 

prevederile art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare (suspendarea şi căile extraordinare de atac).” 

În următoarele articole trebuie respectată legislația națională în vigoare: 

„5.  La articolul 11 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„p) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2020/911 din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor 

de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului 



 

 

european al comunicațiilor electronice, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie 

electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.” 

6. La articolul 11 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu 

următorul cuprins:  
„j) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire 

restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2020/911, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și 

conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.” 

 Această multitudine de derogări și modificări ale legislației avantajează foarte mari doar 

operatorilor de telecomunicații mobile, într-un mod foarte discriminator și fără nicio prevedere 

echitabilă pentru toți ceilalți operatori economici. Ele aduc prejudicii și proprietarilor, pun în 

pericol siguranța cetățenilor și pot afecta grav unele lucrări de construcții. Și asta numai în 

favoarea și în folosul anumitor companii. 

 Referitor la modificările aduse TNABF (Tabelul Național de Atribuire a Benzilor 

de Frecvențe) prin proiectul de lege. 
 

„Articolul 16 din actualul proiect de lege se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. – (2) TNABF se adoptă prin decizie a președintelui ANCOM, în urma 

avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile 

cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj 

guvernamental/neguvernamental. TNABF poate fi modificat și/sau completat cu respectarea 

procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.” 

 

Este inadmisibil ca ANCOM să aibă această putere de modificare discreţionară a 

TNABF. Acest rol trebuie să îl aibă Parlamentul României, în urma analizei mai multor 

comisii, cu multiple specialităţi, nu doar cea privitoare la comunicaţii, deoarece spectrul de 

frecvențe este o resursă naturală limitată, ce aparține patrimoniului naţional. 

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 

rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare. 

La art.1 – Nu se poate abroga art. 1 alin. (4) din Legea nr. 159/2016 deoarece trebuie 

protejat fondul forestier. 

„Art. 6. – Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor 

de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 

iulie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1.  La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.” 

La art. 2 alin.1, litera a) – Nu se poate introduce sintagma ” prin folosința acestora” 

deoarece ideea de acces se referă doar la acces, conform legislației în vigoare. Folosința 

este prevăzută explicit de legislația în vigoare și nu este sub nicio formă inclusă implicit 

în idee acces. 

Folosința se face conform legii în vigoare, pe baza unui acord stipulat printr-un contract 

și în baza unor autorizații legale. 



 

 

„La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „a) acces pe proprietăţi – accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate 

publică ori privată, după caz, prin folosința acestora pentru construirea, instalarea, întreţinerea, 

înlocuirea şi mutarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 

fizică necesare susţinerii acestora;” 

La art. 2 alin. (1) lit. c) - Nu se pot face toate modificările care sunt stipulate în proiectul de 

lege deoarece se încalcă fragrant și cu consecințe nefaste legislația și normele în vigoare. 

Trebuie o analiză foarte atentă și detaliată a unor aspecte și a impactului produs de 

echipamentele radiative care se vor a fi introduse în structura rețelelor de comunicații 

electronice. De exemplu, nu pot face parte din rețelele de comunicații mobile: semnele de 

circulație, panourile, semafoarele, stațiile de autobuz, tramvai, metrou etc. Mai mult, sub 

sintagma ”alte construcții inginerești” se poate ascunde absolut orice construcție sau obiect, 

care devin în acest fel infrastructură pentru rețelele de comunicații. Numai că nu toate aceste 

lucruri sunt menite prin construcție pentru așa ceva și implicit nu se pretează pentru aceasta. 

Mai mult, aceste modificări se vor a fi făcute fără nicio consultare cu autoritățile care 

administrează domeniile respective. 

În concluzie, solicităm eliminarea din acest articol (prin renunțarea la modificarea lit. c) 

a elementelor neconforme. 

„3. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

            „c) infrastructură fizică – orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și 

orice element necesar susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care 

pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele 

elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum ar fi : canalele, conductele, țevile, camerele 

de tragere și de vizitare, cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a 

antenelor, turnurile, pilonii, stâlpii, inclusiv cei de iluminat, semnele de circulație, semafoarele, 

panourile, stațiile de autobuz, tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun, 

precum și alte construcții inginerești parte a respectivei rețele ori obiecte de mobilier stradal; 

cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele rețelelor utilizate pentru 

furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare, nu 

reprezintă infrastructură fizică în sensul prezentei legi;” 

 

La art. 6 indice 1,2,3,4 – Accesul nu poate fi gratuit sub nicio formă și în nicio conjunctură 

deoarece se încalcă legislația actuală legată de dreptul la proprietate precum, cea legată 

de domeniul public și alte legi în domeniu. Nu se poate acorda acces gratuit pentru furnizarea 

de servicii care sunt plătite și din care se câștigă foarte mulți bani. 

 

Nicio metodă de calcul a reducerii de taxe, chirii etc sau de acordare a gratuității nu poate 

fi luată în calcul deoarece este foarte subiectivă și încalcă normele naționale ți 

internaționale în vigoare. 

 

„4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alin. (61), (62), (63) și 

(64), cu următorul cuprins: 

„(61) În cazurile în care pe baza metodologiei detaliate prevăzute la alin. (5), ANCOM 

stabilește că pentru anumite tipuri de acces, beneficiile tangibile și intangibile prevăzute la alin. 

(6), depășesc contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și 



 

 

certe prevăzute la alin. (4), exercitarea dreptului de acces prevăzut la alin. (1) sau (2) se 

realizează cu titlu gratuit. 

 (62) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice instalează și operează în mod 

gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, deasupra, în sau sub 

infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităților administrativ-

teritoriale, autoritățile administrației publice centrale sau locale care administrează aceste 

bunuri ori entitățile care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere ori folosință 

cu titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru ocuparea și folosința acestor 

infrastructuri fizice. 

 (63) Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă prevăzute la alin. 

62) trebuie să respecte caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2020/911 al Comisiei din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor 

de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului 

european al comunicațiilor electronice, accesul gratuit prevăzut la alin. 62) incluzând atât 

accesul necesar pentru conectarea puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă 

la o rețea publică de comunicații electronice, cât și accesul pentru instalarea branșamentelor 

necesare la rețeaua de energie electrică. 

 (64) Infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităților 

administrativ-teritoriale prevăzute la alin. 62), includ, printre altele, și mobilierul stradal, 

precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de 

autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun.” 

La art. 6 alin. 12 – S-au adus completări fără consultarea factorilor responsabili implicați, 

respectiv administratorii drumurilor. 

„5. La articolul 6, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(12)  Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, 

piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe 

drumurile de interes național, județean ori local, vor încheia, cu respectarea normelor privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces 

la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură 

fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane.” 

La Art. 6 alin 12 indice 1 – Nu se poate încălca dreptul de acces pe proprietăți. 

„6.  La articolul 6, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (121), cu următorul 

cuprins: 

 „(121) Dispozițiile alin. (12) sunt aplicabile inclusiv în cazul tarifelor prevăzute de art. 

46 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în 

temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 

și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu 

următoarele modificările și completările ulterioare.” 



 

 

La art. 29 alin 4 - Normativele tehnice trebuie obligatoriu să cuprindă și standardele 

tehnice de construcție a rețelelor și echipamentelor de comunicații, cu privire la protecția 

împotriva emiterii de radiații electromagnetice dăunătoare. 

„7. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(4) Normativele tehnice vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, 

capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de 

lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii 

electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora.” 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Proiectul de lege este făcut cu dedicație pentru industria telecom, fapt ce reiese foarte 

clar din derogările făcute de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții pentru această industrie, abuz prin intermediul căruia sunt discriminate alte industrii 

beneficiare ale prevederilor Legii nr. 50/1991. 

 Nu se poate abroga art. 31 din legea 159/2016 deoarece el prevede norme foarte 

importante pentru siguranța circulației pe drumurile publice. Nu se pot face exceptări de la 

aceste norme deoarece ar pune în pericol traficul rutier și siguranța cetățenilor. 

„Art. 31. - În zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care: 

a) restrâng ampriza drumurilor; 

b) stânjenesc circulația autovehiculelor; 

c) periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.” 

La art. 1 alin 4 nu se pot face derogări de la legislația în domeniul construcțiilor doar 

pentru anumite firme sau doar pentru anumite tipuri de lucrări, deoarece aceasta ar 

însemna o gravă discriminare în domeniul economic și al drepturilor persoanelor fizice și 

juridice. 

„1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:  

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), lucrările de construcții și/sau lucrările de inginerie 

civilă cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice 

se execută și se autorizează conform dispozițiilor legii speciale.” 

La art. 3 alin 1 nu se pot face derogări, discriminări și să se aducă avantaje nejustificate 

doar în favoarea companiilor de telecomunicații și în defavoarea tuturor celorlalte 

categorii economice și sociale. 

Nerespectarea normelor prevăzute în autorizația de construire, care la bază o întreagă 

metodologie, standarde și norme specifice ar duce la producerea de accidente și 

perturbări ale bunei funcționări ale respectivei construcții / infrastructuri. 

„2.  Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor 

tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură, cu excepția 

infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, se pot realiza 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdinruga3q/art-31-dispozitii-privind-autorizarea-construirii-retelelor-de-comunicatii-electronice-lege-159-2016?dp=geydenztha2dany


 

 

numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea 

și executarea construcțiilor, pentru:” 

 

La art. 3 alin 1 lit. c – Este aceeași problemă cu derogările și exceptările nejustificate și 

discriminatorii. 

 

„3.  La articolul 3 alineatul (1),  litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „(c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și 

reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, 

rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de 

îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de 

producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și 

retehnologizare a celor existente, cu excepția infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor 

de comunicații electronice;” 

 

La art. 11 alin. 1 lit. p – Trebuie făcută o analiză atentă a noilor tipuri de antene care se 

introduc. 

„5.  La articolul 11 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„p) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2020/911 din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor 

de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului 

european al comunicațiilor electronice, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie 

electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.” 

 

La art. 11, alin. 1 lit. j – idem. 

 

„6. La articolul 11 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul 

cuprins:   

„j) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2020/911, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie 

electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.” 

 

La art. 9 alin. (1) - Nu se pot face astfel de lucrări pe baza unei legislații la care se vor a fi 

făcute atâtea exceptări și derogări. Trebuie menționat că astfel de lucrări se pot face 

numai pe baza legislației existente, care practic le interzice. 

 

 „Art. 9. – (1) Lucrările de construcții privind elementele de infrastructură fizică necesare 

susținerii rețelelor de comunicații electronice se pot executa pe imobile situate în intravilanul 

sau în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință 

a acestor imobile, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile privind utilizarea imobilelor 

respective. 

      (2) Imobilele pe care urmează să se execute lucrări de construcții privind 

elementele de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice și care 



 

 

nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară pot fi identificate prin plan de 

încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice modalitate prevăzută de lege, cum ar fi: 

adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere în 

posesie, plan de ridicare topografică.” 

 

În următoarele articole sunt mențiuni care trebuie eliminate sau corectate. 

 

În România sunt mulți proprietari care nu au documente pe terenurile lor. Aceasta se 

petrece mai ales în mediul rural, unde proprietatea este recunoscută și prin alte modalități 

decât actele de proprietate. 

 

O exprimare din articol 10 nu este coerentă: o dată se spune de acordul deținătorului apoi 

de despăgubiri pentru proprietarii terenului! 

 

 „Art. 10. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului 

funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 

1998, cu modificările și completările ulterioare, elementele de infrastructură fizică necesare 

susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate în extravilanul unităților 

administrativ-teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de calitate a acestora, 

precum și pe cele care au destinația de pajiști, ori pe cele amenajate cu îmbunătățiri 

funciare, pe cele care fac parte din zonele-tampon, din zonele de conservare durabilă, de 

management durabil, sau de dezvoltare durabilă, precum și pe monumente, ansambluri 

arheologice și istorice, cu condiția obținerii anterior executării lucrărilor de construcții a 

aprobărilor, avizelor sau actelor administrative necesare potrivit legii în funcție de regimul 

aplicabil imobilelor respective.  

 (2) În vederea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică destinată 

susținerii rețelelor de comunicații electronice, terenurile agricole situate în extravilan care fac 

obiectul procedurii de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate privată, pentru care 

nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății, pot fi scoase din circuitul agricol 

în temeiul acordului exprimat de deținătorul/deținătorii terenurilor respective a cărui/căror 

calitate de persoană îndreptățită la recunoașterea dreptului de proprietate este confirmată printr-

o adeverință eliberată de comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate și a unei 

declarații pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de 

comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care 

solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe 

proprietarii terenurilor respective pentru orice daună suportată de aceștia ca urmare a scoaterii 

definitive a terenurilor din circuitul agricol. 

 (3) Anterior inițierii procedurii de aprobare a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor 

agricole situate în extravilan, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii 

de infrastructură de comunicații electronice care au dobândit dreptul de a executa lucrări de 

construcții de la deținătorii terenurilor respective, alții decât proprietarii acestora, vor 

publica intenția de a executa lucrările de construcții la sediul primăriei comunei, orașului sau 

municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe 

care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, sau, în cazul 

terenurilor care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, prin oricare dintre 

modalitățile de identificare prevăzute la alin. (2) al art. 9 și vor preciza suprafețele care vor face 



 

 

obiectul scoaterii din circuitul agricol. Persoanele care dețin dreptul de proprietate asupra 

terenurilor indicate în anunțul publicat vor anunța furnizorul de rețele de comunicații 

electronice, respectiv pe operatorul de infrastructură de comunicații electronice care a făcut 

publică intenția sa de a executa lucrările respective, în termen de 15 zile de la publicarea 

anunțului și vor prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii 

condițiilor privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții pe terenurile 

respective al furnizorului de rețele de comunicații electronice sau, după caz, al  operatorului de 

infrastructură de comunicații electronice. 

 (4) În cazul în care, după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (3), proprietarii 

terenurilor situate în extravilan pe care urmează să fie executate lucrări de construcții privind 

infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice nu pot fi identificați, 

sau nu pot prezenta documente care să ateste dreptul lor de proprietate, în vederea 

aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor respective, furnizorul de rețele de 

comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, va 

prezenta acordul exprimat de deținătorul/deținătorii acelor terenuri însoțit de o declarație pe 

proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații 

electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care solicită 

scoaterea definitivă din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii 

terenurilor respective  pentru eventualele daune suportate de aceștia ca urmare a scoaterii 

definitive a terenurilor din circuitul agricol. 

  Art. 11. –  Lucrările de construcții pentru amplasarea pe terenuri agricole din intravilan 

a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot 

fi efectuate fără a fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren respective. 

 Art. 12. – (1) În vederea asigurării siguranței și securității cetățenilor prin asigurarea 

accesului la sistemul de avertizare în situații de urgență RO-ALERT, respectiv la sistemul 

național unic pentru apeluri de urgență, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (71), alin. 

(8), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

este permisă amplasarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management 

durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă. 

  (2) Lucrările prevăzute pentru amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare 

susținerii rețelelor de comunicații electronice vor fi executate în zonele menționate în alin. (1) 

cu respectarea condițiilor impuse prin actul administrativ emis de autoritățile competente pentru 

protecția mediului.  

  (3) În vederea efectuării lucrărilor menționate la alin. (1), furnizorii de rețele de 

comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, sunt 

obligați să prevadă soluții tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică 

amplasate în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum 

și în zonele de dezvoltare durabilă între mai mulți furnizori de rețele de comunicații electronice. 

 Art. 13. – (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 lit. h) și ale art. 18 alin. (5) din Legea 

nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările 

ulterioare, elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații 

electronice pot fi amplasate pe spațiile verzi situate în intravilan, în condițiile prevăzute în 



 

 

contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, respectiv în hotărârea 

judecătorească prin care este recunoscut acest drept, cu condiția ca, în cazul amplasării 

supraterane, suprafața cumulată a amprentei la sol a acestor elemente de infrastructură fizică să 

nu depășească 50 de metri pătrați din suprafața totală a spațiului verde în cadrul căruia sunt 

amplasate.  

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. III din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, amplasarea pe spații 

verzi a infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, conform 

dispozițiilor prezentei legi, se face fără a fi necesară modificarea prealabilă a documentațiilor 

de urbanism. 

 

Art. 14. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice și operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice au dreptul de a executa lucrări de construcții cu privire 

la infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice, aferente 

realizării sau extinderii rețelelor de comunicații electronice, pe terenurile cu destinație 

forestieră. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, terenurile care fac parte din fondul forestier național 

necesare realizării sau extinderii infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de 

comunicații electronice pot fi ocupate temporar pe întreaga durată a realizării lucrărilor de 

construcții cu privire la elementele de infrastructură fizică și de existență a rețelelor de 

comunicații electronice respective, cu asigurarea plății anticipate a obligațiilor bănești de către 

beneficiarul aprobării de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național pentru 

obiectivul respectiv. 

 

Art. 15. –  (1) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele 

decât cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, pentru care nu au 

fost emise documentele care fac dovada proprietății, se face în temeiul acordului dat de 

beneficiarul/beneficiarii unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă calitatea acestuia/acestora de 

persoană îndreptățită la recunoașterea dreptului de proprietate.  

(2) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, solicitarea de ocupare temporară a terenurilor forestiere 

necesare realizării sau extinderii rețelelor de comunicații electronice prevăzute la alin. 1 se face 

în temeiul dreptului de a executa lucrări de construcții și a unei declarații pe proprie răspundere, 

dată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv 

operatorul de infrastructură de comunicații electronice, își asumă obligația de a-i despăgubi pe 

proprietarii terenurilor forestiere respective pentru orice daună produsă acestora ca urmare a 

ocupării temporare a terenurilor din circuitul silvic. 

Art. 16. –  Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 privind 

Codul Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcții cu privire 

la infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice aferente realizării 

sau extinderii rețelelor de comunicații electronice la distanțe mai mici de 50 metri de liziera 



 

 

pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care 

răspunde de silvicultură.  

 

Art. 17. –  Prin derogare de la dispozițiile art. 49 alin. (31) din Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare, lucrările standard definite conform pct. 4  

din Anexa nr. 9 executate pe construcții existente se fac fără a fi necesară emiterea unui aviz de 

amplasament. 

 

Art. 18. – În zona drumurilor publice nu pot fi instalate infrastructuri fizice necesare 

susținerii rețelelor de comunicații electronice care:  

 restrâng ampriza drumurilor;  

 stânjenesc circulația autovehiculelor;  

 periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.  

 

Art. 19. –  Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, în scopul 

amplasării de noi elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații 

electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice sau operatorii de infrastructură de 

comunicații electronice execută lucrări de construcții în zona drumurilor publice, în contractul 

încheiat de administratorul drumului cu furnizorul de rețele de comunicații electronice, 

respectiv cu operatorul de infrastructură de comunicații electronice, prin care se acordă acestora 

dreptul de a executa lucrări de construcții vor fi incluse acordul administratorului drumului și 

autorizația de amplasare, fără a mai fi necesară emiterea separată a acestor avize sau 

autorizații.” 

 

La art. 20 - În zona de siguranță și în zona de protecție a infrastructurii feroviare este 

complet interzisă instalarea oricărui obiect sau dispozitiv, indiferent de natura sau scopul 

lui. Se petrec prea multe accidente feroviare pentru a-și permite cineva să riște în acest fel! 

 

  „Art. 20. – (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice în zona de siguranță și în zona de protecție a infrastructurii 

feroviare se face în condițiile stabilite prin contractul privind exercitarea dreptului de a efectua 

lucrări de construcții și cu avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

(2) Avizul prevăzut la alin. (1), respectiv avizul nefavorabil, se va emite în termen de 15 zile de 

la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv de către un  

operator de infrastructură de comunicații electronice a unei cereri în acest sens, însoțită de 

proiectul tehnic al lucrărilor de construcții ce urmează să fie executate în zona de protecție sau 

în zona de siguranță a infrastructurii feroviare.” 

 

La fel și la articolul 21, nu se poate periclita siguranța cetățenilor prin amplasarea de 

rețele de comunicații electronice, oriunde și oricum. 

 

„Art. 21. – (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice în zonele afectate de servituți aeronautice se face în condițiile stabilite 

în contractul, respectiv hotărârea judecătorească privind exercitarea dreptului de a efectua 

lucrări de construcții și cu avizul Autorității Aeronautice Civile, emis în condițiile legii.  



 

 

(2) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații 

electronice în zonele de siguranță maritimă, în zonele de siguranță și protecție a căilor 

navigabile interioare se face cu avizul administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile 

interioare și cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  

(3) În zonele de siguranță și protecție a căilor navigabile interioare nu pot fi instalate 

elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice care: 

a) restrâng ampriza căilor navigabile;  

b) limitează înălțimea de navigație în acel sector;  

c) periclitează siguranța navigației, inclusiv prin reducerea vizibilității;  

d) interferează cu aparatura utilizată pentru desfășurarea navigației în condiții de 

siguranță.  

(4) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură 

de comunicații electronice, au obligația de a marca și semnaliza infrastructura fizică instalată 

în zonele de protecție maritimă și în zonele de siguranță și protecție a căilor navigabile 

interioare, conform regulilor privind semnalizarea de navigație, precum și obligația de a asigura 

vizibilitatea semnelor și marcajelor respective și de a le menține în funcțiune pe cheltuiala lor.” 

Am explicat în capitolul 8 de ce prevederile art. 23 nu sunt corecte, legale și 

Constituționale. 

 

„Art. 23. – (1) Contractul ce conferă furnizorilor de rețele de comunicații electronice 

sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un drept de a executa lucrări de 

construcții în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceștia cu asociația de proprietari 

reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociației de 

proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu. 
(2) Contractul încheiat în condițiile alin. (1) poate avea orice durată, stabilită prin 

acordul părților, dar care nu poate depăși durata de existență a rețelelor de comunicații 

electronice în imobilul respectiv și va fi cu titlu gratuit.” 

 

 

 

La următoarele articole trebuie eliminate sau corectate paragrafele subliniate: 

 

  Art. 25. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 311 alin. (1) și ale art. 65 alin. (1) din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în cazul în care planurile de 

urbanism aplicabile nu reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la 

amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, 

lucrările de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații 

electronice pot fi executate cu respectarea prevederilor prezentei legi fără a fi necesară 

elaborarea și aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să 

reglementeze amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice anterior executării acestor lucrări. 

  (2) În zonele în care există anumite restricții stabilite prin documentațiile de urbanism 

sau prin decizii ale autorităților publice locale cu privire la modul de amplasare și 

caracteristicile rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurii fizice asociate acestora, 

rețelele de comunicații electronice pot fi amplasate prin reutilizarea infrastructurii fizice 

existente în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale din zonele urbane sau 

rurale, inclusiv în varianta supraterană. 



 

 

  (3) În termen de 90 de zile de la încheierea unor procese-verbale care să ateste finalizarea 

executării lucrărilor de construire sau de desființare a elementelor de infrastructură fizică 

necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe raza unei unități administrativ-

teritoriale, beneficiarii lucrărilor vor transmite autorităților locale competente planuri cu privire 

la amplasarea acelor elemente de infrastructură fizică, pe care autoritățile locale le vor include 

în planurile de urbanism cu ocazia actualizării acestora. 

 

  Art. 26. – (1) Lucrările având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, 

modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desființarea elementelor componente ale rețelelor 

de comunicații electronice, inclusiv amplasarea de cabluri și echipamente de comunicații 

electronice în/pe elemente de infrastructură fizică existente, care nu implică efectuarea de 

lucrări de construcții asupra imobilelor sau asupra elementelor de infrastructură fizică, precum 

și lucrările având ca obiect branșarea sau racordarea rețelelor de comunicații electronice la 

rețeaua de energie electrică, pot fi executate de către furnizorii de rețele de comunicații 

electronice fără a fi necesară obținerea vreunei autorizații de construire sau de desființare 

și fără a fi necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de prezenta lege 

pentru lucrările de mică amploare sau standard.  

(2) Lucrările având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, modificarea, 

retehnologizarea, mutarea sau desființarea elementelor componente ale rețelelor de comunicații 

electronice pe structuri mobile sau amplasate direct pe sol, fără fundații și fără racorduri sau 

branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice, precum și lucrările care au ca 

obiect efectuarea de branșamente aeriene, nu fac obiectul procedurii de autorizare aplicabile 

lucrărilor de mică amploare sau standard, ori altor lucrări de construcții și se execută de către 

furnizorii de rețele de comunicații electronice fără notificare și fără autorizație de construire sau 

de desființare. 

  (3) În cazul lucrărilor având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, 

modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desființarea punctelor de acces pe suport radio cu 

arie de acoperire restrânsă, așa cum sunt acestea definite în legislația specială din domeniul 

comunicațiilor electronice, precum și în cazul lucrărilor având ca obiect realizarea 

branșamentelor la energia electrică și conectarea punctului de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă  la o rețea publică de comunicații electronice, prevederile alin. (1) și (2) se 

completează cu dispozițiile legislației privind comunicațiile electronice, inclusiv cele privind 

regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice. 

 

Paragraful 2 

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard  

 

Art. 27. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice sau operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de 

construcții, au dreptul să execute lucrări de mică amploare și lucrări standard fără a fi necesară 

obținerea unei autorizații de construire sau de desființare potrivit dispozițiilor Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare , cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. 

  (2) Pentru executarea lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard, furnizorii de 

rețele de comunicații electronice sau  operatorii de infrastructură de comunicații electronice au 

obligația de a plăti la compartimentul de specialitate al administrației publice locale din unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările, o taxă pentru 



 

 

executarea lucrărilor de construcții respective, egală cu taxa aplicabilă în cazul emiterii 

autorizațiilor de construire, ce se va calcula conform legii în funcție de valoarea lucrărilor 

respective. 

(3) În vederea calculării taxei prevăzute la alin. (2), furnizorii de rețele de comunicații 

electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, au obligația de a 

prezenta compartimentului de specialitate al administrației publice locale din unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările o declarație pe proprie 

răspundere cu privire la costul estimativ al lucrărilor de mică amploare ce urmează a fi 

executate. 

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea declarației menționate la alin. (3), 

compartimentul de specialitate al administrației publice locale din unitatea administrativ-

teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările va calcula și va comunica 

furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorului de infrastructură de 

comunicații electronice, valoarea taxei datorate pentru executarea lucrărilor de mică amploare, 

respectiv pentru executarea lucrărilor standard.  

 

Art. 28. - (1) Avizele, acordurile sau actele administrative enumerate în Anexa nr. 6 sau 

după caz, în Anexa nr. 7 se emit de către autoritățile, instituțiile ori entitățile competente la 

cererea furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau a operatorilor de infrastructură de 

comunicații electronice, însoțită de documentația specifică necesară pentru emiterea avizelor, 

acordurilor sau actelor administrative respective, fără a fi necesară emiterea prealabilă a 

unui certificat de urbanism. 

(2) Autoritățile, instituțiile ori entitățile competente au obligația să răspundă 

cererilor prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile de la depunerea acestora.  

(3) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se emite 

conform procedurii și termenelor reglementate prin legea specială. 

 

La art. 29 și 32 trebuie eliminată mențiunea cu notificarea către primar. Notificările se 

trimit către autoritatea locală, care ia deciziile, nu către primar. 

 

Art. 29. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice au dreptul să execute lucrări de mică amploare fără a 

fi necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după 

întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității 

administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.   

(2) Documentația menționată la alin. (1) va cuprinde:  

 documente care atestă dreptul de a executa lucrări de construcții, astfel cum este 

definit în Anexa nr. 9; 

 documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii 

fizice cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările de mică amploare, 

respectiv:  

1.extras de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan 

cadastral eliberat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu 

maximum 30 de zile înainte de data întocmirii documentației, pentru 

imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sau  

2.plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice altă 

modalitate de identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poștală, 



 

 

număr de tarla și de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere 

în posesie, plan de ridicare topografică, pentru imobilele care nu sunt 

înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară. Planul de încadrare în 

zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate 

imobiliară.  

 avizele, acordurile și actele administrative enumerate în Anexa nr. 6, după caz; 

 documentația tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea 

standardelor și/sau a normelor aplicabile și verificat de un specialist atestat ca 

verificator tehnic de proiecte. 

  (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:  

 descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate; 

 adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările de mică 

amploare; 

 data la care urmează să înceapă execuția lucrărilor de mică amploare și data 

estimată pentru finalizarea acestora;  

 dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare. 

 

Autorizațiile sunt necesare inclusiv pentru a evita suprapunerea și afectarea cu alte 

construcții sau rețele existente, dintre care unele vitale pentru societate, fiind de 

utilitate publică. 

 

Art. 31. – (1) Finalizarea executării lucrărilor de mică amploare va fi constatată prin 

proces-verbal semnat de beneficiarul lucrării și de executantul acesteia; în cazul lucrărilor de 

mică amploare executate în zona drumurilor publice, la recepția lucrărilor participă și 

administratorii drumurilor respective, pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în 

contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. 

  (2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor de mică amploare care reprezintă imobile în 

sensul art. 876 din Codul Civil și art. 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 

se face cu respectarea dispozițiilor legale în materie, pe baza unui certificat de atestare a 

edificării lucrărilor și a contractului, respectiv a hotărârii judecătorești, care conferă dreptul de 

a executa lucrări de construcții.  

  (3) Certificatul de atestare a edificării lucrărilor menționat la alin. (2) este emis de 

primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia au fost executate lucrările de mică 

amploare în termen de 10 zile de la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații 

electronice, respectiv de către operatorul de infrastructură de comunicații electronice, a unei 

cereri însoțite de procesul-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1) și de copia 

notificării prevăzute la alin. (1) al art. 29. 

Art. 32. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice, au dreptul să execute lucrări standard fără a fi 

necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după întocmirea 

unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-

teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările. 

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va cuprinde: 

 documente care atestă dreptul furnizorului de rețele de comunicații electronice sau al 

operatorului de infrastructură de comunicații electronice de a executa lucrări de construcții 

pe imobilele, inclusiv elementele de infrastructură fizică, pe care urmează să fie executate 

lucrările standard; 



 

 

 documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice 

cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările standard, respectiv:  

1. extras de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral eliberat 

de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de 

data întocmirii documentației, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară, sau  

2. plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice altă modalitate de 

identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, 

titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică 

pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară. 

Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru și 

publicitate imobiliară.  

 avizele specifice necesare pentru efectuarea de lucrări de construcții pe infrastructura fizică 

existentă emise de operatorii rețelelor respective, în măsura în care condițiile de amplasare 

și acordul operatorilor de rețea nu sunt deja cuprinse în documentele care atestă dreptul 

furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv al operatorului de infrastructură 

de comunicații electronice, de a executa lucrări de construcții asupra infrastructurii fizice 

respective; prin derogare de la dispozițiile art. 50 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, 

în cazul în care lucrările standard urmează să fie executate în temeiul unui drept de acces 

la infrastructura fizică care a fost deja avizată sau autorizată din punct de vedere al 

gospodăririi apelor, nu este necesară emiterea unui alt aviz de gospodărire a apelor cu 

privire la lucrările standard ce urmează a fi executate; 

 alte avize, acorduri  sau acte administrative necesare, după caz, pentru executarea lucrărilor 

standard, conform Anexei nr. 7;  

 documentația tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea standardelor și/sau 

a normelor aplicabile și verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte. 

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde: 

 date de identificare a infrastructurii fizice asupra căreia urmează să fie executate 

lucrările standard; 

 descrierea pe scurt a lucrărilor standard care urmează să fie executate; 

 data la care urmează să înceapă executarea lucrărilor standard și data estimată 

pentru terminarea acestora; 

 copia documentației menționate la alin. (2); 

 dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor standard. 

  (4) În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării 

prevăzute la alin. (1), autoritatea căreia i s-a transmis notificarea nu comunică, în scris, 

furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorului de infrastructură de 

comunicații electronice, refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard indicate 

în notificare, precizând explicit motivele pentru care documentația transmisă odată cu 

notificarea este incompletă, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul 

de infrastructură de comunicații electronice, poate executa lucrările standard notificate.  

  (5) În cazul în care autoritatea competentă a comunicat refuzul său motivat cu privire la 

executarea lucrărilor standard, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv 

operatorul de infrastructură de comunicații electronice, are dreptul:  

 de a contesta în fața instanțelor de contencios administrativ refuzul, dacă îl 

consideră nejustificat;  

 de a completa documentația pentru executarea lucrărilor standard conform 

solicitării autorității competente; după completarea documentației, furnizorul de 

rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de 

comunicații electronice, va relua procedura de notificare prevăzută la alin. (1), 



 

 

transmițând autorității competente doar documentele care fuseseră indicate drept 

incomplete în refuzul motivat.  

 

Unele avize necesită, pentru emitere, cooperarea mai multor instituții, lucru care face 

imposibilă emiterea lor într-un termen așa scurt, cum este prevăzut în articolele 

următoare. 

  Art. 34. – (1) Finalizarea executării lucrărilor standard va fi constatată prin proces-

verbal semnat de beneficiarul lucrării și de executantul acesteia, precum și de operatorul rețelei 

asupra căreia au fost efectuate lucrările standard; în cazul lucrărilor standard efectuate în zona 

drumurilor publice, la recepția lucrărilor participă și administratorii drumurilor respective.   

  (2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor standard care reprezintă imobile în sensul 

art. 876 din Codul Civil și art. 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 se 

face conform dispozițiilor legale în vigoare, pe baza documentației cadastrale, precum și a unui 

certificat de atestare a edificării lucrărilor și a contractului, respectiv a hotărârii judecătorești, 

care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.   

  (3) Certificatul de atestare a edificării lucrărilor standard menționat la alin. (2) este emis 

de primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia au fost executate lucrările în termen 

de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, 

respectiv de operatorul de infrastructură de comunicații electronice, a unei cereri însoțite de 

procesul-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1) și de copia notificării 

prevăzute la alin. (1) al art. 32.  

 

  Art. 35. – (1) În cazul în care autoritățile, instituțiile sau operatorii abilitați prin lege să 

emită avizele, acordurile, sau actele administrative necesare pentru executarea lucrărilor de 

mică amploare sau a lucrărilor standard, nu  răspund cererilor de avizare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, avizul favorabil va 

fi considerat emis tacit, fără a fi necesară emiterea de către entitatea avizatoare a vreunui 

document oficial din care să rezulte faptul că nu a fost emis vreun răspuns cu privire la cererea 

de avizare. 

  (2) În locul avizelor considerate a fi emise tacit, conform dispozițiilor de mai sus, 

documentația pentru executarea lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică va 

cuprinde dovada depunerii de către solicitant a documentației necesare pentru emiterea avizelor 

respective și o declarație prin care solicitantul declară că termenul prevăzute de lege pentru 

emiterea și comunicarea răspunsului cu privire la cererea de avizare nu a fost respectat.  

  (3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1) și (2), actul administrativ al autorității 

competente pentru protecția mediului se va emite cu respectarea termenelor prevăzute de 

legislația specifică în vigoare. 

Art. 36. –  (1) Lucrările de construcții având ca scop construirea, modificarea sau 

desființarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații 

electronice, cu excepția lucrărilor de mică amploare, a lucrărilor standard și a lucrărilor 

enumerate la art. 26 vor fi executate de furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv 

de operatorii de infrastructură de comunicații electronice, în calitate de titulari ai unui drept de 

a executa lucrări de construcții, în temeiul unei autorizații de construire, respectiv de desființare, 

emisă conform dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi.   



 

 

  (2) Prin derogare de la dispozițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzute la alin. (1) se face pe baza 

documentației tehnice întocmite conform dispozițiilor cuprinse în Anexa nr. 8, în concordanță 

cu actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, a avizelor și 

acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, semnate și verificate conform legii. 

   

  Art. 37. – Executarea lucrărilor de construcții a rețelelor submarine de comunicații 

electronice, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, 

după caz, este permisă în baza actului administrativ emis de Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor, care ține loc de autorizație de construire/desființare.  

 

Art. 38. – În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de 

construire pentru executarea de lucrări de construcții privind infrastructura fizică necesară 

susținerii rețelelor de comunicații electronice, la solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații 

electronice, respectiv operatorilor de infrastructură de comunicații electronice: 

a) prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, imobilele pe care urmează să fie 

executate lucrări de construcții având ca obiect infrastructură fizică necesară 

susținerii rețelelor de comunicații electronice, care nu sunt înscrise în evidențele 

de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla, numărul de 

parcelă, planul de încadrare în tarla, planul de ridicare topografică sau planul de 

încadrare în zonă,  precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută 

de lege, cum ar fi adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlul de 

proprietate, proces-verbal de punere în posesie; 

b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, constituie titlu pentru emiterea 

autorizației de construire oricare dintre documentele care atestă dreptul de a 

executa lucrări de construcții, conform Anexei nr. 9. 

Dacă termenul menționat la art. 39 este realist, respectiv realizabil pentru operatorii de 

rețele de comunicații electronice, atunci el poate fi la fel pentru orice firmă sau persoană 

fizică. Altfel se creează o discriminare nepermisă și nelegală. 

 

  „Art. 39. – Prin derogare de la dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, certificatul de urbanism pentru executarea lucrărilor de construcții privind 

infrastructura fizică necesară susținerii de rețele de comunicații electronice se emite în termen 

de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru emiterea certificatului urbanism 

și a dovezii plății taxei pentru emiterea acestuia.” 

 

Firmele nu pot fi obligate să acorde aviz favorabil printr-un contract de acces 

necondiționat, pe proprietate sau imobil. Trebuie menționat clar că avizul este una și 

contractul de acces este cu totul alta. 

 



 

 

Art. 41. – În cazul în care unul dintre avizele, acordurile sau autorizațiile indicate prin 

certificatul de urbanism drept necesare pentru executarea lucrărilor de construcții cu privire la 

infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice trebuie emis de un 

operator de rețea sau de către o entitate cu care furnizorul de rețele de comunicații electronice, 

respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice a încheiat/va încheia contracte 

pentru acordarea dreptului de executare a lucrărilor de construcții, operatorul de rețea/entitatea 

respectivă este obligat/obligată să includă în contractele privind exercitarea dreptului de a 

executa lucrări de construcții și acordul sau avizul său cu privire la executarea acelor lucrări. 

 

Autorizațiile ilegale pot fi anulate de orice instanțe de drept civil sau penal, nu doar cele 

de contencios administrativ. 

Orice persoană care are dovezi de încălcare a legii poate contesta în instanță, indiferent 

dacă pare sau nu că are un interes imediat sau direct. Asta deoarece, radiațiile emise de 

rețelele de comunicații mobile ne afectează pe toți. 

 

  Art. 44. – Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor 

legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, la cererea 

oricărei persoane interesate care se consideră vătămată într-un drept al său ori interes legitim. 

 

Situațiile de urgență, în care ANCOM poate da autorizații de urgență, trebuie să fie foarte 

clar menționate în lege, ele reprezentând excepția și nu regula. Mai mult, trebuie să se 

precizeze clar că în această categorie nu pot intra sub nicio formă autorizațiile de 

construcție a rețelelor de comunicații, ci doar de reparare a lor în regim de urgență. 

 

 Art. 45. – (1) În vederea executării de lucrări de construcții privind infrastructura fizică 

necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice cu caracter urgent, necesare pentru 

asigurarea funcționării rețelelor de comunicații electronice în urma apariției unor incidente  care 

afectează furnizarea de rețele și/sau de servicii de comunicații electronice, sau pentru a înlătura 

consecințele unui accident, a unei calamități naturale, ale unui dezastru sau unui sinistru 

deosebit de grav ori ale unor fenomene meteorologice deosebite, furnizorii de rețele de 

comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice vor 

transmite autorităților competente să emită autorizații de construire sau desființare o notificare 

ce va cuprinde descrierea lucrărilor ce urmează a fi executate, însoțită de un aviz care să certifice 

caracterul urgent al lucrărilor, emis de Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, la solicitarea furnizorilor sau 

operatorilor respectivi.   

 (2) Procedura și condițiile de emitere a avizului prevăzut la alin. (2), inclusiv categoriile 

de lucrări și tipurile de incidente care afectează furnizarea rețelelor sau serviciilor de 

comunicații electronice pentru care se solicita emiterea avizului se stabilesc prin decizie a 

președintelui ANCOM, emisă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(3) Lucrările urgente vor putea fi executate numai după transmiterea notificării 

menționate la alin. (1). 

(4) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură 

de comunicații electronice au obligația de a iniția întocmirea documentației necesare conform 

prezentei legi, în funcție de specificul lucrărilor, în termen de cel mult 30 de zile de la 

transmiterea notificării prevăzute la alin. (1). 

 



 

 

Sancțiunile prevăzute în proiectul de lege sunt insuficiente deoarece există obligații 

prevăzute care nu sunt sancționate. De asemenea, sunt prea mici. Cuantumul sancțiunilor 

este derizoriu pentru firmele de comunicații care obțin profituri imense din activitatea 

lor. Pentru a se elimina fraudele intenționate sau care sunt făcute din neglijență și 

nepăsare datorită sumelor mici ale sancțiunilor. Amenzile trebuie să fie calculate în raport 

cu cifra de afaceri a firmei contraveniente, suma fiind un procent relevant din câștigul net 

al firmei respective. 

 

„Sancțiuni 

Art. 46. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte:  

 executarea lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard fără plata taxei 

prevăzute la art. 26 alin. (2) și stabilite în conformitate cu art. 26 alin. (3) și (4) 

 executarea lucrărilor de mică amploare cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 

28 alin. (1) 

 nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 29 

 executarea lucrărilor standard cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) 

 nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 32 

 nerespectarea a obligației prevăzute la art. 40 referitoare la includerea în contractele 

privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții a acordului sau 

avizului cu privire la executarea respectivelor lucrări de construcții; 

 executarea lucrărilor cu caracter urgent cu încălcarea obligației prevăzute la art. 44 

alin. (1) privind transmiterea unei notificări însoțite de un aviz; 

 nerespectarea obligației prevăzute la art. 44 alin. (4); 

 neîndeplinirea, în termenul stabilit, a măsurilor de remediere dispuse de organele 

de control abilitate; 

 neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prezentei 

legi. 

 (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă după cum urmează: 

 de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. a), f);  

 de la 1.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) și e);  

 de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b) și d); 

 de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), i) și j).” 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată, cu 

modificări și completări, prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La art. 71, alin. 1 – Nu se pot face astfel de excepții. Acest alineat trebuie eliminat. 

1. Alineatul (1) al articolului 71 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca 

atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este 

interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora, cu excepția cazului în care se realizează 

lucrări de construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de 

comunicații electronice.” 



 

 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare 

La art. 24, alin. 2 – Trebuie corectate prevederile subliniate. Să ne reamintim că infrastructură 

de comunicații înseamnă foarte multe lucruri, inclusiv stâlpi, piloni, canalizări etc. Acestea nu 

pot fi sub nicio formă amplasate pe monumente istorice, lăcașuri de cult etc. 

„1. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât 

cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori 

de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de 

comunicații electronice, indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a 

imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate 

ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii.” 

La următoarele articole prevederile subliniate trebuie eliminate sau corectate. 

„2. Articolul 341 se modifică și va avea următorul cuprins:  

  „Art. 341. - Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul 

Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice 

fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor 

zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri 

de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din 

zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate 

cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri de intervenții și condiții sunt 

identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică 

necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile 

clasate ca monumente istorice, sau la imobile situate în zone de protecție a monumentelor 

istorice ori în zone construite protejate.” 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate 

române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, 

1. După alineatul (4) al articolului 111 se introduce un nou alienat, alin. (41), cu următorul 

cuprins:  

„(41) Compania națională care administrează infrastructura feroviară are obligația de a 

acorda, în condițiile legii, furnizorilor de rețele de comunicații electronice drept de acces 

asupra infrastructurii feroviare publice în vederea executării de lucrări de construcții pentru 

instalarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice sau a 

elementelor de rețea.” 

2. După alineatul (5) al articolului 111, se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul 

cuprins:  



 

 

„(51) Contractul prin care se acordă drept de acces furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice la infrastructura fizică de transport a căilor ferate se încheie 

conform dispozițiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare.” 

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare 

La art. 37, alin. 11 – Nu este normal ca operatorii de rețele de comunicații să devină în acest 

fel proprietari pe construcția efectuată, deoarece ar fi în dezavantajul proprietarilor 

privați sau a autorităților publice locale. Aceasta restrânge dreptul la proprietate, 

deoarece se „împarte” cu operatorii de rețele de comunicații. 

„1. După alineatul (1) al articolului 37, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul 

cuprins:  

 „(11) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor reprezentând infrastructură fizică 

necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice se înscrie în cartea funciară în 

favoarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorilor de 

infrastructură de comunicații electronice pe baza documentelor care dovedesc dreptul de a 

executa lucrări de construcții și a unei documentații cadastrale cu privire la elementele de 

infrastructură fizică, precum și: 

a) pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cazul lucrărilor 

pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire, respectiv 

b) pe baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală competentă să emită 

autorizația de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat 

conform legii și că există proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor.” 

 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare  

La următoarele articole nu se pot face astfel de exceptări. 

1. La articolul 22, literele (b) și (i) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

„b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de 

construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor 

la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare corespunzător specificului construcției 

respective, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor, cu excepția cazului în care 

lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de 

comunicații electronice; 

………………………………………………………………………………………………… 

 (i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea 

lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la 



 

 

rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției 

respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente 

care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, cu excepția cazului în 

care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de 

comunicații electronice.” 

2. La articolul 27, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea 

lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități 

publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul 

investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate 

pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit 

legii, cu excepția cazului în care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică 

necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice;” 

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare 

La art. 92, alin. 2, lit. i – Eliminarea prevederilor din legislația actuală nu se poate face, 

deoarece sunt foarte importante. 

1. La articolul 92 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „i) drumuri publice și private, drumuri tehnologice;” 

 

 Referitor la proiectul de lege, art. 2, pct. 28. alin. "(4) Impunerea în sarcina 

furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligațiilor de colocare și utilizare în comun 

a elementelor de rețea și a facilităților asociate, se realizează de către ANCOM cu respectarea 

principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității prin aplicarea 

prevederilor Legii nr. 159/2016 care stabilesc accesul la infrastructura fizică a operatorilor de 

rețea", în ce privește deciziile de impunere a colocării sau a utilizării în comun (de către 

operatori) a infrastructurii pasive sau active a rețelelor de comunicații electronice, vă solicităm 

imperios să răspundeți argumentat și exhaustiv următoarelor întrebări și solicitări de 

informare publică: 

  

Întrebări și solicitări suplimentare: 

  

A.      De ce nu ați inclus ad-literam în proiectul de lege și prevederea art. 44, (1), paragraf 

2 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului European, de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice[1]? Textul paragrafului menționat: 

"Colocarea sau utilizarea în comun a elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și 

utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi impuse numai după o perioadă corespunzătoare 

de consultare publică, în cursul căreia toate părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima 

punctele de vedere și numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este 

considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor prevăzute la primul paragraf". 

 

B.      De ce în proiectul de lege nu este prevăzută obligativitatea organizării de consultări 

publice? 

 

https://fs01.chroot.ro:2096/cpsess2170947134/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=827&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#v1_ftn1


 

 

C.      De ce în proiectul de lege nu este prevăzută condiționarea clară și neambiguă "numai 

în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în 

vederea urmăririi obiectivelor"? 

 

D. De ce în proiectul de lege nu este prevăzut scopul clar definit și neambigu al acestor 

decizii, scop prevăzut în Codul european al comunicațiilor electronice, art. 44, (1), 

paragraf 1 sub următoarea formulare"autoritățile competente pot să impună colocarea și 

utilizarea în comun a elementelor de rețea și a facilităților asociate instalate pe această bază, 

pentru protejarea mediului, a sănătății publice și a securității publice sau pentru îndeplinirea 

obiectivelor de planificare urbană și regională"? 

 

 Vă solicităm să detaliați de ce ați ales să nu vă asumați și acest scop clar (protejarea 

mediului, a sănătății publice și a securității publice), definit de însăși Uniunea Europeană. 

 

13) Trebuie modificate și completate sancțiunile cuprinse în proiectul de lege 

 

Amenzile de tip interval, de la 1000 lei la 5000 lei, pentru operatorii de telefonie mobilă 

care încalcă legea sunt insignifiante, deoarece au valoarea unor amenzi de circulație. Solicităm 

amenzi calculate ca procent din cifra de afaceri, pentru operatorii din industria telecom. 

De asemenea, trebuie luate în calcul sancțiuni pentru poluare, conform principiului 

„Poluatorul plătește”. În cazul rețelelor de comunicații electronice, poluarea se realizează prin 

emiterea radiațiilor de radiofrecvență, consumul mare de energie electrică și prin multitudinea 

de deșeuri electronice generate. (Vezi Anexa nr. 7). 

 

 Pe cale de consecință, vă solicităm retragerea acestui proiect de lege și refacerea lui, în 

concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord 

cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a normelor de ordine publică. 

 Cele nouăsprezece anexe ale prezentului Memoriu , care fac parte integrantă din aceasta, 

cuprind argumente detaliate. 

Data: 23.11.2020 

 

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA 

Coaliția STOP 5G România este o mișcare civică, fără formă juridică, formată prin 

asocierea a peste 80 de organizații semnatare a Memoriului Național și a zecilor de mii de 

cetățeni români care au semnat petițiile împotriva implementării iresponsabile a tehnologiei 5G, 

care este deja în desfășurare. 

http://stop5gromania.ro/membri/. 

Misiunea Coaliției STOP 5G este de a PROTEJA drepturile constituționale ale 

cetățenilor României, printre care: dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la un mediu curat, 

dreptul la proprietate, dreptul la intimitate etc., iar deciziile să fie luate în conformitate cu 

consimțământul informat al cetățenilor. Acțiunile noastre vizează OPRIREA 

DEMERSURILOR legate de promovarea cu celeritate a implementării rețelei 5G în România, în 

http://stop5gromania.ro/membri/


 

 

absența studiilor și a dovezilor care să-i justifice necesitatea și siguranța. Această tehnologie este 

invazivă, nesustenabilă, experimentală și dovedit a fi dăunătoare întregului ecosistem. 

 Coaliția STOP 5G are ca scop responsabilizarea tuturor actorilor sociali și politici, 

pentru angajarea răspunderii instituțiilor statului, a funcționarilor și a tuturor factorilor de 

decizie. Susținem și promovăm necesitatea de a respecta drepturile constituționale, prin 

aplicarea PRINCIPIULUI PRECAUȚIEI, care protejează viața și sănătatea oamenilor 

precum și a mediului natural. 

 

Semnatarii acestui Memoriu: 

1. Fundația Romanian Children's Appeal, prin reprezentant Mihai Tociu; 

2. Asociația Alianța Părinților, prin reprezentant Cristian Filip; 

3. Asociația Angel, prin reprezentant Eugen Lucan; 

4. Asociația ARHETIP, prin reprezentant Daniela Mihalache; 

5. Asociația Calea Neamului, prin reprezentant Mihai Sorin Târnoveanu; 

6. Asociația Centrul de Cercetare și Dezvoltare AXIO, prin reprezentant Mădălina 

Apostol; 

7. Asociația Civică DREPTATE, prin reprezentant Tiberiu Galambos; 

8. Asociația Civică pentru Viață, prin reprezentant Adi-Maria Simoiu; 

9. Asociația Comunitatea Identitară România, prin reprezentant Codrin Goia; 

10. Asociația Europa Veche - Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene, prin 

reprezentant Mircea Pușcașu; 

11. Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, prin reprezentant 

Marina-Ioana Alexandru; 

12. Asociația Medici pentru Consimțământ Informat, prin reprezentant Anca Nițulescu; 

13. Asociaţia Orante, prin reprezentant Elena Dulgheru; 

14. Asociația pentru Apărarea Libertăților Publice, prin reprezentant Cătălin Georgescu; 

15. Asociația Pro Consumatori, prin reprezentant Costel Stanciu; 

16. Asociația Pro Decizii Informate, prin reprezentant Stoian George-Daniel; 

17. Asociația Pro Vita București, prin reprezentant Adrian Aciu; 

18. Asociația de Proprietari Florești, Cluj, prin reprezentant Ioana Coman; 

19. Grupul de Acțiune Civică #StareaDeLibertate, prin reprezentant Pompiliu Diplan; 

20. Campania Pentru Viață în România, prin reprezentant Luiza Tanța Volf. 

 

 

ANEXA nr. 1 

Aplicarea principiului precauției la nivel național, în contextul proliferării 

rețelelor de comunicații electronice mobile 
 

Principiul precauției este menționat la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. Acesta este menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului, prin 

luarea de decizii preventive în cazul unor riscuri. 

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042. 

 

Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un 

fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o 

evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu 

suficientă certitudine a riscului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042


 

 

 

Aplicarea principiului precauției este justificată doar dacă sunt îndeplinite trei condiții 

prealabile:  

 identificarea potențialelor efecte negative; 

 evaluarea datelor științifice disponibile; 

 gradul de incertitudine științifică. 

 În cazul rețelelor de comunicații electronice mobile, toate aceste criterii sunt îndeplinite, astfel: 

1. Sunt identificate efectele negative asupra celulei vii, certificate prin standardele 

referitoare la protecția oamenilor. Mai mult, radiațiile emise de dispozitivele rețelelor 

wireless sunt considerate poluanți toxici, atât în cadrul legislației cu privire la lucrători, 

cât și în politicilor de asigurare ale companiilor de asigurări. 

Potențialul cancerigen este evidențiat și de International Agency for Research on 

Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO), care urmărește reclasificarea 

acestor radiații din „posibil cancerigen” în „PROBABIL cancerigen” sau 

„CUNOSCUT cancerigen”. 

2. În prezent există o bază largă de studii care demonstrează nocivitatea acestor radiații. 

Peste 10 000 de lucrări științifice de calitate (peer-reviewed) au arătat că radiațiile din 

domeniul de frecvențe folosite de tehnologia 5G afectează orice formă de viață, de la 

organisme simple la om. Aceste referințe au fost publicate, în timp, de mulți oameni de 

știință onești, care nu au urmărit câștiguri personale din astfel de cercetări. Citarea 

acestor studii a fost făcută colectiv de peste 26 000 de oameni de știință din 

comunitatea internațională, în apelul lor împotriva sistemelor nocive 5G, adresat 

forurilor UE, CE și WHO, în ianuarie 2019. 

3. În ciuda faptului că multe studii științifice și medicale arată că tehnologia 5G este nocivă 

sănătății și chiar invazivă, nu s-a făcut niciun studiu de impact asupra sănătății 

publice. Nici în România și niciunde în lume. 

Totuși, sarcina probei și a demonstrației este la producători. Din acest motiv, 

acțiunile inițiate în temeiul principiului precauției, pot solicita producătorului, 

fabricantului sau importatorului să demonstreze lipsa pericolului. Aceasta trebuie să se 

regăsească obligatoriu și în actualul proiect de lege. 

 

Gradul de incertitudine științifică este semnalat și în Apelurile naționale și 

internaționale, făcute în ultimii ani. Detalii sunt prezentate în Anexa nr. 8. 

 

Aici găsiți argumentația juridică elaborată pentru echipamentele rețelei 5G, ce conține 

referințe la documentația științifică ce justifică aplicarea Principiului Precauției: 

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-

mediuluiue/. 

 

În legislația Românească transpunerea principiului precauției se regăsește în Legea 

nr.137/1995 a protecției mediului. Și principiile care stau la baza sustenabilității / dezvoltării 

durabile în România sunt prevăzute în această lege, la art. 3, 4, 5. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16982. 

 

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16982


 

 

 Pentru detalii referitoare la protecția mediului vezi Anexa nr. 7. 

 

 

ANEXA nr. 2 

Integrarea în proiectul de lege a dispozițiilor Rezoluției CE 1815/2011 
 

Versiunea originală, în limba engleză, a Rezoluției 1815/2011 se poate accesa la: 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994. 

 

 Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 

a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu 

adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de 

comunicații mobile, precum: 

·    luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpurile 

electromagnetice, în special la frecvențele radio de la telefoanele mobile și în special, 

la expunerea la copii și la tineri, care par a fi cei mai expuși riscului de tumori la cap; 

·    reconsiderarea bazei științifice a prezentelor standarde privind expunerea la câmpuri 

electromagnetice stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva 

radiațiilor neionizante, care au limitări serioase și aplică principiile ALARA, acoperind 

atât efectele termice, cât și efectele termice sau biologice ale emisiilor sau radiațiilor 

electromagnetice; 

·    organizarea de campanii de informare și sensibilizare cu privire la riscurile efectelor 

biologice potențial dăunătoare pe termen lung asupra mediului și asupra sănătății 

umane, în special pentru copii, adolescenți și tineri în vârstă de reproducere; 

·     acordarea unei atenții deosebite persoanelor electrosensibile care suferă de un sindrom de 

intoleranță la câmpurile electromagnetice și introducerea de măsuri speciale pentru a le 

proteja, inclusiv crearea de zone fără unde, care nu sunt acoperite de rețeaua fără fir; 

·    pentru a reduce costurile, a economisi energie și a proteja mediul și sănătatea umană, 

intensificarea cercetării privind noile tipuri de antene, telefoane mobile și dispozitive de 

tip DECT și încurajarea cercetării pentru dezvoltarea telecomunicațiilor bazate pe alte 

tehnologii la fel de eficiente, dar ale căror efecte sunt mai puțin negative asupra mediului 

și sănătății; 

·     în ce privește utilizarea privată a telefoanelor mobile, a telefoanelor fără fir DECT, 

WiFi, WLAN și WIMAX pentru computere și a altor dispozitive fără fir, cum ar fi 

monitoarele pentru copii: 

·     stabilirea de praguri preventive pentru nivelurile de expunere pe termen lung la 

microunde în toate zonele interioare, în conformitate cu principiul precauției, 

care nu depășește 0,6 volți pe metru și, pe termen mediu, reducerea la 0,2 volți 

pe metru; 

·     întocmirea unor proceduri adecvate de evaluare a riscurilor pentru toate tipurile 

noi de dispozitive înainte de acordarea licențelor; 

·   introducerea unei etichetări clare care să indice prezența microundelor sau 

câmpurilor electromagnetice, puterea de transmisie sau rata specifică de 

absorbție (SAR) a dispozitivului și orice riscuri pentru sănătate legate de 

utilizarea acestuia; 

·   creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialele riscuri pentru 

sănătatea telefoanelor fără fir DECT, a monitoarelor pentru bebeluși și a altor 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994


 

 

aparate de uz casnic care emit unde continue de impuls, dacă toate 

echipamentele electrice sunt lăsate permanent în standby și recomandă utilizarea 

telefoanelor fixe cu fir la domiciliu sau, în caz contrar, a modelelor care nu emit 

permanent unde de impuls. 

·         în ce privește protecția copiilor: 

·    dezvoltarea în cadrul diferitelor Ministere (educație, mediu și sănătate) a unor 

campanii de informare direcționate destinate profesorilor, părinților și copiilor 

pentru a-i alerta cu privire la riscurile specifice ale utilizării timpurii, 

nesupravegheate și prelungite a telefoanelor mobile și a altor dispozitive care 

emit microunde; 

·      pentru copiii în general, în special în școli și săli de clasă, acordarea de preferință 

a conexiunilor de internet prin cablu și reglementarea strictă a utilizării 

telefoanelor mobile de către școlari în incinta școlii; 

·         în ce privește planificarea rețelei de electricitate și a stațiilor de bază ale antenelor cu releu: 

·    introducerea de măsuri de urbanism pentru a menține liniile electrice de înaltă 

tensiune și alte instalații electrice la o distanță sigură de locuințe; 

·   aplicarea de standarde stricte de siguranță pentru impactul asupra sănătății 

sistemelor electrice în locuințele noi; 

·    reducerea valorilor prag pentru antenele cu releu în conformitate cu principiul 

ALARA și instalarea de sisteme pentru monitorizarea cuprinzătoare și continuă 

a tuturor antenelor; 

·    stabilirea locațiilor oricăror noi antene GSM, UMTS, WiFi sau WIMAX nu numai în 

conformitate cu interesele operatorilor, ci în consultare cu autoritățile guvernamentale 

locale și regionale, rezidenții locali și asociațiile cetățenilor în cauză; 

·         în ce privește evaluarea riscurilor și precauții: 

·     evaluarea riscurilor orientată spre prevenire; 

·     îmbunătățirea standardelor de evaluare a riscurilor și a calității prin crearea unei 

scale de risc standard, făcând obligatorie indicarea nivelului de risc, punând în 

studiu mai multe ipoteze de risc și luând în considerare compatibilitatea cu 

condițiile din viața reală; 

·     formularea unei definiții orientate spre drepturile omului a principiului precauției 

și a principiului ALARA; 

·    creșterea finanțării publice a cercetării independente, în special prin subvenții 

din partea industriei și impozitarea produselor care fac obiectul studiilor publice 

de cercetare pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate; 

·      crearea de comisii independente pentru alocarea fondurilor publice; 

·      obligativitatea transparenței grupurilor de lobby; 

·      promovarea dezbaterilor pluraliste și contradictorii între toate părțile interesate, 

inclusiv societatea civilă (Convenția ARHUS). 

În niciun caz, reglementările legate de protecția  sănătății publice și a mediului nu 

trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real populația. 

Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe țări europene. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE 

trebuie sa fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului 1815 din 2011, în 

următoarele articole: art. 8 alin. (4) litera c), art. 18 alin. (3) lit. a), art. 191 alin. (2) litera h), 

art. 20 alin. (2) litera b), art. 24 alin. (2) lit. d) și art. 366. 

 

 



 

 

ANEXA nr. 3 

Situația implementării rețelei de comunicații mobile 5G în UE 
 

 În luna septembrie 2020, țări precum Franța, Luxemburg, Portugalia, Grecia, Slovacia, 

Estonia, Lituania și Cipru AU AVUT ZERO IMPLEMENTĂRI COMERCIALE 5G. La fel 

și Croația. 

 

http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/10/90013-5G-Observatory-Quarterly-

report-9-V2.pdf. 

 

 
 

 Multe țări, marcate pe hartă cu gri, nu se grăbesc să introducă tehnologia 5G. 

http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-

report-8_1507.pdf. 

 

 În Uniunea Europeană implementarea reţelei 5G este supusă imperativ consultărilor 

publice, consistente și repetate. În multe ţări membre UE, dezbaterile sunt încă în desfăşurare: 

Belgia, Cehia, Estonia, Grecia, Franța, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Suedia, 

Olanda, Marea Britanie etc. 

 Sursa: 5G Observatory – Quarterly Report #8, www.idate.org, p. 16. 

http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-

report-8_1507.pdf. 

http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/10/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-9-V2.pdf
http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/10/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-9-V2.pdf
http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-8_1507.pdf
http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-8_1507.pdf
http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-8_1507.pdf
http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-8_1507.pdf


 

 

 

 În România au fost doar două pseudo dezbateri referitoare la implementarea rețelei 5G. 

Procedura a fost viciată intenționat, cu rea-credință, prin faptul că ele au fost organizate în 

perioada concediilor (decembrie 2018 şi august 2019). La ele au participat un număr infim de 

cetăţeni, în majoritate reprezentaţi ai corporaţiilor. Din aceste motive, ele nu pot fi considerate 

dezbateri publice! 

 După 2019, când s-a adoptat H.G. 429/2019 care introducea așa-zisa „Strategie 5G 

pentru România”, autoritățile au ignorat total societatea, respingând orice intervenție, critică 

sau propunere, deși toate au fost foarte documentate și argumentate. 

 Nu se poate ca deciziile atât de importante pentru o țară întreagă să fie luate doar de 

câțiva funcționari, influențați decisiv de corporații, prin totala ignorare a voinței societății! 

 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate țările din cadrul Uniunii Europene care, în anul 

2020, au standarde de expunere la radiaţii a populaţiei mai stricte decât ICNIRP. Dat fiind 

numărul lor mare și motivele argumentate tehnic care au dus la aceste decizii, concluzionăm că 

standardul ICNIRP NU este obligatoriu. 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXA nr. 4 

Prevederile Comitetului Economic și Social European (CESE) referitoare la 

drepturile cetățenești și participarea la luarea deciziilor, siguranța 5G și 

realizarea studiilor de impact 

 

 Societatea civică Europeană și-a exprimat constant preocuparea privind securitatea 

rețelelor 5G, atât prin dezvoltarea unor mișcări civice la nivel național de tipul "Stop 5G" (în 

Italia, Germania, România, Bulgaria, Belgia etc.), cât și prin exprimarea îngrijorării la nivel 

instituțional, în cadrul unor organizații consultative ale statelor membre (Consilii Economice și 

Sociale) sau ale Uniunii Europene (Comitetul Economic și Social European). 

 

 La nivel politic, în cadrul Parlamentului European sau în parlamentele naționale (de 

exemplu în Italia, România), sunt deja luări de poziție în sensul unei abordări precaute și 

responsabile privind implementarea rețelelor 5G în condițiile în care studiile de impact 

lipsesc. Senatul României a emis hotărârea pe 30.06.2020 conform căreia solicită Guvernului: 

 * a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și 

pericolelor tehnologiei 5G; 

 * b) să demareze cu prioritate un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții 

societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor 5G; 

* c) să demareze împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară 

și cea științifică studii ample care sa propune soluții pentru eliminarea vulnerabilităților 

și pericolelor tehnologiei 5G de orice natură" 

 

Sursa: 

https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi/69718c4c-e30d-45ed-91a3-

e62e2fce9ae5/com%2050.PDF. 

 

 Guvernul în continuare emite legislația subsecventă HG 429/2020 fără a ține cont de 

aceste hotărâri, ci din contră obstrucționează sub diverse forme accesul cetățenilor la luarea 

deciziilor, nu realizează dezbateri publice transparente şi neîngrădite, dă termene de consultare 

foarte scurte, răspunde impropriu la solicitări, nu răspunde la întrebările trimise fondat de 

reprezentanții societății civice, viciază procesele democratice, împiedică dialogul şi colaborarea 

cu părțile societății interesate şi vătămate de implementarea rețelei 5G care se află în plină 

desfăşurare în România de către operatori telecom fără a avea consimțământul informat dat de 

consumatori. 

 

 Spectrul de frecvențe radio este o resursă naturală a statelor membre, iar în acest sens, 

trebuie avut în vedere că majoritatea constituțiilor naţionale din UE și din lume, inclusiv 

Constituția României, prevăd dreptul suveran al poporului asupra modului în care aceste resurse 

naturale sunt exploatate în interesul public general, în condiții de securitate și protecție a 

sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. 

 

 Legislația europeană și națională impune oricărui proiect de exploatarea a resurselor 

naturale, realizarea unui studiu de impact. De exemplu, resursele minerale, nu pot fi exploatate 

dacă nu se respectă procedurile legale și administrative de evaluare a impactului de mediu 

(E.I.A. - Environmental Impact Assessment) - studiu de impact fără de care nu este posibilă 

acordarea licențelor de exploatare. Aceasta procedură de evaluare a impactului asupra mediului, 

obligă operatorul care aplică pentru o licență de exploatare, să implementeze conceptul (BAT - 

Best Available Technology) și să se angajeze într-o procedură de consultare și informare a 

publicului potențial afectat, conform Convenției de la Aarhus și Convenției de la Espoo. 

https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi/69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5/com%2050.PDF
https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi/69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5/com%2050.PDF


 

 

 

 Prin analogie, având în vedere că industria telecom exploatează spectrul de frecvență, 

care este tot o resursă naturală, nu acceptăm ca explotarea pentru profit a spectrului de frecvență 

românesc să nu se supună unei proceduri similare. Guvernul, ANCOM și ministerele de resort 

trebuie să creeze legislație care să responsabilizeze această exploatare, nicidecum s-o legifereze 

fără studii de impact sau de oportunitate, fără avize al Ministerelor de resort, fără consultarea 

şi implicarea cetățenilor la luarea deciziei de a implementa sau nu 5G şi în ce condiţii. 

 

 În data de 16 septembrie 2020 la Bruxelles, la solicitarea Comisiei Europene, 

Comitetului Economic și Social European a adoptat un AVIZ ca răspuns la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE - Punerea în 

aplicare a setului de instrumente al UE. Acesta susţine preocupările, motivaţiile şi solicitările 

pe care şi noi le cerem autorităţilor statului român şi pe care în mod sistematic şi cu rea-voinţă 

Guvernul României le evită, le respinge sau le ignoră în demersurile legislative precum H.G. 

429/2020 şi cele subsecvente acesteia, încălcând multiple drepturi şi libertăţi fundamentale. 

 

 Preocupările și îngrijorările privind dezvoltarea accelerată a reţelelor 5G în UE sunt 

semnalate în acest aviz al CESE, după cum urmează: 

 

"1.4 CESE solicită CE să monitorizeze îndeaproape progresele în implementarea și utilizarea 

efectivă a rețelelor 5G și invită statele membre să accelereze în continuare procesul și să asigure 

o punere în aplicare responsabilă, ținând seama de toate aspectele legate de securitate și 

siguranță, inclusiv de aspectele privind impactul tehnologiilor 5G asupra sănătății populației și 

a ecosistemelor vii, impactul socio-economic și cel asupra concurenței, impactul în ceea ce 

privește educația și formarea și garantarea respectării drepturilor fundamentale. 

 

1.9 În opinia CESE, pe lângă accentul pus, în mod corespunzător, pe măsurile adecvate privind 

puterea autorităților naționale de reglementare și rolul operatorilor de telecomunicații, ar trebui 

să se pună un accent mai mare pe instrumentele pentru utilizatori, cetățeni și organizațiile 

relevante ale societății civile, instrumente care, în prezent, sunt limitate și lipsite de eficiență, 

cu scopul de a promova emanciparea consumatorilor prin consolidarea capacității acestora de a 

deveni actori proactivi pe piață. 

 

1.10 Comisia, PE, Consiliul, guvernele și parlamentele statelor membre trebuie să ofere un 

cadru democratic pentru consultare, în care aspectele științifice sau tehnologice, garanțiile 

legale și răspunsurile instituțiilor competente la întrebările societății civile să poată fi prezentate 

publicului. 

 

4.3 [...] invită statele membre să accelereze în continuare procesul, ținând seama de toate 

aspectele legate de securitate și siguranță, inclusiv de aspectele privind impactul tehnologiilor 

5G asupra sănătății populației și ecosistemelor vii, impactul socioeconomic și cel asupra 

concurenței, impactul educativ și de formare, garantarea respectării drepturilor fundamentale, 

precum dreptul de proprietate sau dreptul la viața privată și la securitatea datelor cu caracter 

personal. 

 

4.10 Cu toate acestea, CESE ia notă de faptul că ICNIRP nu este recunoscută de către toate 

părțile, unii oameni de știință fiind în favoarea unor limite mult mai stricte de expunere a 

populației, în conformitate cu principiul ALARA (as low as reasonably achievable - nivelul cel 

mai scăzut posibil). 



 

 

 

4.11 Comisia, PE, Consiliul, guvernele și parlamentele statelor membre trebuie să ofere un 

cadru democratic pentru consultare, în care aspectele științifice sau tehnologice, garanțiile 

legale și răspunsurile instituțiilor competente la întrebările societății civile să poată fi prezentate 

publicului. 

 

4.13  CESE a recunoscut existența problemei legate de hipersensibilitatea electromagnetică și 

și-a exprimat îngrijorarea, considerând încurajatoare eforturile considerabile depuse în 

cercetare pentru înțelegerea problemei și a cauzelor ei și îndemnând CE să își continue lucrările 

în acest domeniu. 

 

4.15  CESE a propus să se treacă de la conceptul de proprietate asupra datelor la o definire a 

drepturilor persoanelor fizice și juridice în materie de date. Consumatorii ar trebui să dețină 

controlul asupra datelor produse de aparatele conectate, astfel încât să li se asigure dreptul la 

viața privată prin accesibilitate, interoperabilitate și transferul datelor, asigurând în același timp 

o protecție adecvată a acestora și a vieții private, precum și condiții echitabile de concurență și 

o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori. 

 

4.16 Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ar trebui completat cu orientări 

clare de aplicare, pentru a obține o aplicare uniformă și un nivel ridicat de protecție a datelor și 

a consumatorilor, având în vedere interconectarea mașinilor și a obiectelor și ar trebui să se 

revizuiască normele privind răspunderea civilă și asigurarea produselor, pentru a le adapta unei 

situații în care deciziile vor fi luate tot mai mult de software într-un cadru de securitate deplină." 
 

Sursa documentului: 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/secure-5g-

deployment-eu-toolbox. 
 

În România, aproximativ 30 000 de cetățeni au semnat petiția împotriva implementării 

tehnologiei 5G. 

https://tinyurl.com/rngy5g6. 
 

Peste 80 de organizații au semnat Memoriul Național STOP 5G. 

https://tinyurl.com/y4wla382. 
 

 Oamenii au toate drepturile de a fi consultați și de a participa la dezbaterile legate de 

intenția implementării tehnologiei 5G în România, deoarece SPECTRUL DE FRECVENȚE 

RADIO ESTE PROPRIETATE PUBLICĂ și RESURSĂ NATURALĂ LIMITATĂ A 

TUTUROR. DATELE DIGITALE GENERATE SUNT RESURSE AFLATE ÎN 

PROPRIETATEA CETĂȚENILOR! 

 Mai mult, INFRASTRUCTURA OPERATORILOR ESTE INSTALATĂ ÎN 

PROPORȚIE DE 90% PE PROPRIETATEA PRIVATĂ A OAMENILOR, PERSOANE 

FIZICE SAU JURIDICE PRIVATE. 

 

 Fără aceste consultări cu opinia publică nu se poate adopta nimic, cu atât mai puțin 

să se ia decizii atât de importante pentru viitorul nostru, al tuturor! 
 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/secure-5g-deployment-eu-toolbox
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/secure-5g-deployment-eu-toolbox
https://tinyurl.com/rngy5g6
https://tinyurl.com/y4wla382


 

 

ANEXA nr. 5 

Normele legislative naționale încălcate în acest proiect de lege, prin 

transpunerea recomandărilor europene 

 

 Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative ci 

doar stabilesc obiective pentru țările membre. 

 Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene. 

 Invocarea transpunerii și armonizării în legislația internă a mai multe directive este prost 

înțeleasă și abuziv aplicată de inițiatorul acestui act normativ, deoarece directiva este un act 

legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre 

(https://tinyurl.com/y5dd69n3). Totuși, fiecare dintre statele membre ARE LIBERTATEA de 

a decide asupra modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit. Inițiatorul acestui proiect de 

act normativ a ales varianta ilegală de a face multiple derogări de la legi organice, ceea ce 

încalcă flagrant ordinea de drept și Constituția, fapt complet inadmisibil. 

         Decizia adoptării modalităților și a măsurilor de adoptare, în scopul atingerii 

obiectivului prevăzut de directivele europene, trebuie luată în conformitate cu necesitățile și 

specificul României, nicidecum în acest mod iresponsabil, pe repede înainte, fără discernământ 

și în mod slugarnic în raport cu corporațiile. Practic, se sfidează și se încalcă drepturile 

fundamentale, normele legislative, prioritățile protecției sănătății publice și a mediului 

înconjurător, a autonomiei administrative, a comunităților și a suveranității statale. 

 Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale. 

         Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația 

actuală în vigoare, inclusiv de unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, 

neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive 

între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România. 

 Conform art. 4 din Hotărârea nr. 60/2020, Senatul României solicită atât Comisiei 

Europene, cât și Guvernului: 

a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor 

tehnologiei 5G; 

b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra 

oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G; 

c) să demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea 

științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor 

tehnologiei 5G de orice natură. 

 Mai mult, Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice la nivel central [1]: 

Art. 4 lit. e) identificarea variantelor - o etapă în procesul politicilor publice, care 

constă în generarea unor posibilități tehnice de soluționare pentru o anumită problemă 

de politici publice, de către colectivele speciale, cu consultarea societății civile. 

Variantele de politici publice nu reprezintă acte normative; 

https://tinyurl.com/y5dd69n3


 

 

ART. 9 Activitatea de fundamentare a variantelor constă în realizarea de studii şi 

analize care furnizează informații cu privire la: a) oportunitatea rezolvării problemei; 

b) prezentarea variantelor; c) bugetul estimat pentru fiecare variantă; d) impactul 

estimat al variantelor identificate; e) criteriile de evaluare a variantelor şi de alegere 

a aceleia care este recomandată spre implementare; f) planul de acțiune pentru 

varianta recomandată. 

 [1] Sursa: Regulament introdus prin Hotărârea Nr. 775 din 14 iulie 2005: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743. 

 Nerespectarea prevederilor Convenției Aarhus, transpuse în România prin Legea nr. 

86/2000, care prevede accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice 

ample transparente și corecte pe  subiecte de interes pentru cetățeni, participarea la luarea 

deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului cum este decizia implementării tehnologiei fără 

fir 5G, care genereaza radiații electromagnetice, considerat de marile companii de asigurari ca 

poluant toxic din categoria care cuprinde plumbul. 

 Extrase din prevederile Convenției Aarhus: 

Art. 1 drepturilor oricărei persoane din generatiile actuale şi viitoare de a trai într-un 

mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării sale, fiecare parte va garanta drepturile privind 

accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu, conform prevederilor prezentei convenţii. 

Art.2 Pct. 5 public interesat înseamnă publicul afectat sau care poate fi afectat ori care 

are un interes în deciziile de mediu; în scopul acestei definiţii organizaţiile 

neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc cerinţele legii 

naţionale vor fi considerate ca având un interes. 

Art. 5. Pct 5. Fiecare parte va lua măsuri, în cadrul legal naţional, în scopul 

diseminării, printre altele, a: a) legislaţiei şi documentelor despre politici, cum ar fi 

documente legate de strategii, politici, programe şi planuri de acţiune legate de mediu 

şi rapoarte intermediare asupra implementării lor, pregătite la diferite niveluri ale 

guvernului; 

Art. 7, 8, 9 - Accesul la luarea deciziilor și la justiție au ca obiectiv “ca publicul să 

participe în timpul pregătirii planurilor şi programelor legate de mediu, într-un cadru 

transparent şi cinstit, după ce i-a fost furnizată informația necesară.” 
 

 

ANEXA nr. 6 

Încălcări ale Constituției României și ale legislației europene în domeniu 

 Din punct de vedere juridic, constituțional și al drepturilor fundamentale facilitarea 

implementării rețelei 5G încalcă: 

 CONSTITUȚIA ROMÂNIEI; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-

prin-hg-oug-licitatia-spectrului-radio-pentru-5g-standardele-de-sanatate-vechi-incalca-

constitutia-romaniei/; 

 DREPTURILE OMULUI; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-

incalca-drepturile-omului-cedo/; 

 DREPTURILE COPIILOR; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-

incalca-drepturile-copiiloronu/; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-prin-hg-oug-licitatia-spectrului-radio-pentru-5g-standardele-de-sanatate-vechi-incalca-constitutia-romaniei/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-prin-hg-oug-licitatia-spectrului-radio-pentru-5g-standardele-de-sanatate-vechi-incalca-constitutia-romaniei/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-prin-hg-oug-licitatia-spectrului-radio-pentru-5g-standardele-de-sanatate-vechi-incalca-constitutia-romaniei/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-prin-hg-oug-licitatia-spectrului-radio-pentru-5g-standardele-de-sanatate-vechi-incalca-constitutia-romaniei/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-omului-cedo/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/


 

 

 legislația europeană de protecție a mediului http://stop5gromania.ro/operabilitatea-

tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/; 

 obligațiile Convenției de la Berna; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-

5g-incalca-obligatiile-conventiei-de-la-berna/; 

 dispozițiilor Convenției de la Bonn; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-

tehnologiei-5g-contravine-dispozitiilor-conventiei-de-la-bonn/; 

 multiplelor acorduri internaționale; http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-

5g-contravine-multiplelor-acorduri-internationale/. 

Litigii privitoare la radiația wireless a telefonului mobil. 

http://stop5gromania.ro/jurisprudenta-internationala-litigii-privitoare-la-radiatia-

wireless/. 

 

 

ANEXA nr. 7 

Protecția mediului față de poluarea generată de milioanele de dispozitive ale 

rețelei de comunicații electronice 5G 

 

 Actualul proiect de lege trebuie să respecte protecția mediului, să urmărească 

sustenabilitatea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și în niciun caz să nu distrugă 

mediul înconjurător, prin facilitarea instalării a milioane de device-uri radiative, amplasate în 

zone protejate sau care necesită toaletarea excesivă (peste 15% din coroană), tăierea arborilor 

sau defrișarea lor în masă, din orașe și de pe marginea drumurilor. 

 

 Aceasta în condițiile în care România este codașă la protecția mediului, primind mai 

multe infringementuri de la UE, din acest motiv. Reamintim că dispozitivele rețelelor 5G emit 

radiații nocive faunei și florei, au consum masiv de energie și generează o cantitate mare 

de deșeuri electronice, atunci când ele se degradează rapid și sunt scoase din uz. 

 

 DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a 

biodiversității ecosistemului (dispariția polenizatorilor cu afectare gravă a florei și faunei), prin 

creșterea consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile de CO2 și prin creșterea 

cantității de deșeuri electronice. Prin toaletarea excesiva a fondului arboricol care ar împiedica 

transmiterea semnalelor în rețeaua 5G. 

 

 Inițiatorii prezentului proiect de lege nu prevăd nici studii de impact, nici instrumente și 

nici măsuri care să reducă amprenta energetică a infrastructurii rețelelor 5G și care să 

promoveze reciclarea reziduurilor electronice în contextul impunerii implementării sale actuale, 

rapide și nelimitate. Aceştia nu prezintă interes și preocupări în promova măsuri, a considera 

costurile financiare pentru studiul impactului implementării acestei tehnologii asupra mediului 

și a ecosistemelor asociate. Nu sunt luate în considerare și următoarele aspecte: 

·     Energia  enormă, consumată de toate aceste obiecte interconectate, “internet al tuturor 

lucrurilor”– echipamente de rețea, mașini, aplicații, senzori, camere video de 

supraveghere etc.; 

 Cantitatea astronomică de energie care este necesară pentru a crea toate aceste 

“lucruri” care aparțin de IoT, instrumente și infrastructură asociată (energie 

încorporată); 

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-obligatiile-conventiei-de-la-berna/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-dispozitiilor-conventiei-de-la-bonn/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-multiplelor-acorduri-internationale/
http://stop5gromania.ro/jurisprudenta-internationala-litigii-privitoare-la-radiatia-wireless/


 

 

 Cantitatea de dioxid de carbon (CO2) eliberată în atmosferă de producerea 

energiei necesare (generate în bună parte de combustibili fosili) folosite de 

sursele wireless în continuă creștere; 

 Cantitatea enormă de energie necesară pentru a asigura funcționarea punctelor 

de centralizare/tranzitare a datelor (antene,  servere, routere, internoduri); 

 Energia suplimentară necesară pentru a transporta datele wireless prin 

intermediul aerului, în loc de folosirea energetic eficientă a fibrei optice sau 

cablurilor. 

 Odată cu implementarea tehnologiei 5G și a Internetului Lucrurilor (IoT), 

echipamentele noi ale rețelei 5G de ordinul miliardelor, împreuna cu obiectele casnice (mașini 

de spălat, fierbătoare, frigidere etc.) se vor adăuga categoriei de reziduuri electronice - e-waste. 

În acest context, implementarea tehnologiei 5G prin generarea de cantități masive de deșeuri 

este în contradicție flagrantă cu principiile economiei moderne a secolului XXI, anume 

economia circulară, bazată pe conceptul zero waste. 

1.   Cantitatea de date transferat wireless este proporțională cu energia consumată, aşadar 

cu cât în 5G se vor transfera de cantități masive de date cu atât se va consuma mai multă 

energie de către rețea, 2. Numărul de conexiuni în rețeaua 5G va fi de ordinul trilioanele 

(în prezent sunt de ordinul miliardelor) 

2.   Înarmați cu o cantitate astronomică de informații generate de  Internet of Things (IoT), 

Smart Cities, și Smart Regions, și transferate prin rețele 5g, industria pretinde că vom fi 

mai bine echipați pentru a economisi energie. Dar ei omit să includă în analizele lor 

mega-amprenta energetică pe care o lasă aceste elemente conectate la Internet și 

comunicând non-stop 24/7. Nu este deloc clar că IoT(internetul lucrurilor) va reuși 

vreodată să reducă amprenta sa energetică în contextul creșterii sale actuale rapide și 

nelimitate. 

 Nu sunt luate în considerare următoarele fapte: 

 Energia consumată de toate aceste “lucruri” aflate într-o continuă comunicare – mașini, 

aplicații, senzori, camere video de supraveghere etc. 

 Studiul care semnalează cantitatea astronomică de energie este aici: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub. 

 Contribuția relativă a GHGE TIC ar putea crește de la aproximativ 1–1,6% în 2007 până 

la 2040 de peste 14% din GHGE la nivel mondial până în 2040, reprezentând mai mult de 

jumătate din contribuția relativă actuală a întregului sector de transport. Studiul nostru 

evidențiază, de asemenea, contribuția telefoanelor inteligente și arată că până în 2020, amprenta 

telefoanelor inteligente singure ar depăși contribuția individuală a desktop-urilor, laptopurilor 

și ecranelor. 

 Tehnologiile wireless vor continua să consume de cel puțin 10 ori mai multă putere 

decât tehnologiile prin cablu, atunci când oferă acces comparabil ratele și volumele de trafic. 

https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_

Wireless_Access_Networks. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networks
https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networks


 

 

 Astăzi, generam în jur de 55 de milioane de tone de electronice aruncate în fiecare an. 

Se estimează că acest număr va crește cu 3 până la 5 la sută anual, așa cum este raportat în 

Monitorul global de e-deșeuri din 2017. Presupunând o creștere de 3%, generarea noastră de e-

deșeuri se va dubla în puțin mai mult de 23 de ani. La 5%, timpul de dublare scade la 

aproximativ 14 ani. 

 

 Dacă estimările sunt corecte, oamenii vor arunca aproximativ 110 milioane de tone de 

electronice cândva între anii 2033 și 2042. Lucrurile ar părea mult mai dramatice până în 2069 

dacă tendințele actuale continuă. 

Sursa: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx. 
 

 Dispozițiile Legii 137/1995 privind protecția mediului, care sunt încălcate prin prezentul 

proiect de lege sunt următoarele: 

 

Art. 3 
Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei 

dezvoltări durabile sunt: 

a) principiul precauției în luarea deciziei; 

b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; 

c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 

natural; 

d) principul "poluatorul plătește"; 

e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea 

oamenilor; 

Art. 4 

Modalitățile de implementare a principiilor și a elementelor strategice sunt: 

a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; 

b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în faza inițială a 

proiectelor, programelor sau a activităților; 

c) corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

d) introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive; 

e) rezolvarea, pe niveluri de competență, a problemelor de mediu, în funcție de amploarea 

acestora; 

f) elaborarea de norme și standarde, armonizarea acestora cu reglementările internaționale și 

introducerea programelor pentru conformare; 

g) promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul protecției mediului; 

h) instruirea și educarea populației, precum și participarea organizațiilor 

neguvernamentale la elaborarea și aplicarea deciziilor. 

Art. 5 

Statul recunoaște tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop: 

a) accesul la informațiile privind calitatea mediului; 

b) dreptul de a se asocia în organizații de apărare a calității mediului; 

c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislației 

și a normelor de mediu, eliberarea acordurilor și a autorizațiilor de mediu, inclusiv pentru 

planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx
https://lege5.ro/Gratuit/hazdmnq/art-3-principii-si-dispozitii-generale-lege-137-1995?dp=he3dcmzxgu3a
https://lege5.ro/Gratuit/hazdmnq/art-4-principii-si-dispozitii-generale-lege-137-1995?dp=he3dcmzxgy4a
https://lege5.ro/Gratuit/hazdmnq/art-5-principii-si-dispozitii-generale-lege-137-1995?dp=he3dcmzxg44a


 

 

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociații, autorităților administrative 

sau judecătorești în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect; 

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit. 
 

 

ANEXA nr. 8 

Apeluri naționale și internaționale referitoare la riscurile rețelelor de 

comunicații wireless 

 

 Definirea principiului precauției ar trebui să aibă un impact pozitiv și la nivel 

internațional, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății în 

negocierile internaționale. În fapt, acesta a fost recunoscut de diferitele convenții internaționale, 

în special de Acordul privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) încheiat în cadrul 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 
  

Aplicarea principiului precauției 
  
 Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un 

fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare 

științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a 

riscului. 

 

 Multiple apeluri internaţionale semnate de comunitatea ştiinţifică europeană dar şi 

mondială prezintă riscul pe care proliferarea tehnologiilor de comunicaţii fără fir/mobile îl 

aduce sănătății şi mediului în conjurator dintre acestea enumerăm pe cele mai populare: 

www.5gspaceappeal.org   

www.bioinitiative.org   

www.emfcall.org 

www.emfscientist.org/images/docs/transl/French_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf   

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994   

http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-EN.pdf   

https://www.emrpolicy.org/news/headlines/helsinki_appeal_05.pdf   

 

Apelurile internaționale ale doctorilor și cadrelor medicale: 

 2019 (martie): Apelul Electrosmog din Belgia, profesioniștii din domeniul sănătății 

belgieni solicită aplicarea principiului precauției: www.hippocrates-electrosmog-

appeal.be; 

 2018 (august): medicii germani solicită ministrului pentru infrastructura digitală 

aplicarea principiului precauției; 

 2018 (aprilie): Apel din partea Societății Internaționale a Medicilor pentru Mediu prin 

care se solicită încetarea dezvoltării 5G: isde.org/5G_appeal.pdf; 

 2017 (nov): Declarația Nicosia prin care se solicită revizuirea valorilor limită de 

expunere și o mai bună pregătire a profesiei medicale în efectele biologice ale radiațiilor 

electromagnetice: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf; 

http://www.5gspaceappeal.org/
http://www.bioinitiative.org/
http://www.emfcall.org/
http://www.emfscientist.org/images/docs/transl/French_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994
http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-EN.pdf
https://www.emrpolicy.org/news/headlines/helsinki_appeal_05.pdf
http://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
http://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
http://www.isde.org/5G_appeal.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf


 

 

 2017 (sept.): Apel lansat de către 180 de oameni de știință și medici din 35 de țări 

diferite, prin care solicită Uniunii Europene un moratoriu pe 5G: 5gappeal.eu; 

 2017 (Feb): apelul Reykjavik cu privire la tehnologiile wireless în școli: 

http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20

Appeal_170224_fr.pdf. 

2012: apelul medicilor din Freiburg prin care se solicită reducerea standardelor și a puterii 

microundelor emise prin telefonie mobilă 

http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf. 

 

ANEXA nr. 9 

Modificările în Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe trebuie 

făcute doar cu acordul Parlamentului 

 Articolul 16 din actualul proiect de lege se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. – (2) TNABF se adoptă prin decizie a președintelui ANCOM, în urma 

avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile 

cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj 

guvernamental/neguvernamental. TNABF poate fi modificat și/sau completat cu respectarea 

procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.” 

 

Este inadmisibil ca ANCOM să aibă această putere de modificare discreţionară a 

TNABF. Acest rol trebuie să îl aibă Parlamentul României în urma analizei mai multor 

comisii, cu multiple specialităţi, nu doar cea privitoare la comunicaţii, deoarece spectrul de 

frecvențe este o resursă naturală limitată, ce aparține patrimoniului naţional. 

ANCOM favorizează corporațiile, în defavoarea cetăţenilor, astfel: 

 nu monitorizează corespunzător utilizarea spectrului și a radiațiilor emise de 

echipamentele fără fir; 

 nu veghează la buna acoperire a tehnologiilor 4G; 

 nu s-a implicat să optimizeze amplasarea stațiilor de radioemisie în mod sustenabil și 

ținând cont de cele mai bune practici de protecție a populației; 

 refuză să trimită echipe pentru măsurători în zonele din proximitatea stațiilor de 

radioemisie radiative la solicitarea cetățenilor; 

 a permis operatorilor să instaleze unde și cum au vrut echipamente; 

 a oferit operatorilor subînchirierea stâlpilor fără un studiu de impact agravând expunerea 

populației la radiații sporite; 

 nu oferă o evidență disponibilă publicului a stațiilor de emisie radio instalate pe teritoriul 

României; 

 elaborează studii și analize insuficient documentate (e.g. studiul de piață având ca scop 

evaluarea oportunității vânzării spectrului de frecvențe pentru 5G a avut doar 9 

respondenți!); 

 nu organizează dezbateri publice transparente și imparțiale în conformitate cu legea 

86/2000, (e.g. consultarea publică pe HG Strategia pentru România a avut doar 12 

respondenți!). 

http://www.5gappeal.eu/
http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20Appeal_170224_fr.pdf
http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20Appeal_170224_fr.pdf
http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20Appeal_170224_fr.pdf
http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf


 

 

În condiţiile în care consultările publice organizate de ANCOM, numai publice nu sunt 

în fapt, deoarece reprezentanţii societăţii civice sunt obstrucţionaţi, petiţiile şi propunerile 

făcute de aceştia în scris sunt ignorate şi mai rău tendenţios discreditate inclusiv în presă în mod 

repetat, accesul la informaţii de interes public este obstrucţionat prin răspunsuri șablon, eluzive, 

lipsite de informaţia cerută, în dezbateri limitează accesul prin umplerea timpului de luare a 

cuvântului cu proprii salariaţi, în condiţiile în care în rânduri repetate nu realizează studii de 

impact, nu consultă, nu invită, nu ţine cont de autorităţi cu drept de decizie în anumite aspecte 

precum cele socioeconomice, sănătate şi mediu, nu realizează monitorizare permanentă şi 

corespunzătoare a utilizării spectrului de frecvenţe, nu răspunde la solicitările cetăţenilor de a 

efectua măsurători, permite operatorilor abuzuri peste abuzuri la adresa populaţiei prin vicierea 

consimţământului considerăm că nu este capabil a gestiona integru proprietatea publică. 

 

Din motivarea prezentului proiect de lege, aceasta este normă exclusiv națională. Este 

inadmisibil ca în prezentul proiect de lege să nu se ţină cont de criteriul esențial pentru cetăţeni, 

care sunt proprietarii spectrului şi anume limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice 

generate de rețelele de comunicații electronice. 
 

Criteriile din actualul proiect de lege sunt: 

 particularitatea sub benzii ori benzii de frecvențe radio ce face obiectul autorizării; 

 nevoia de protecție împotriva interferenţelor prejudiciabile; 

 elaborarea unor condiții coerente și fiabile pentru utilizarea în comun a spectrului radio 

în condițiile legii; 

 necesitatea de asigurare a calităţii tehnice a comunicațiilor sau a serviciului furnizat; 

 obiective de interes general; 

 necesitatea de a se garanta utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio; 
 

 Și mai trebuie introdus explicit, ca și criteriu prioritar: 

 limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de 

comunicații electronice. 
 

Așa cum este stipulat în OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice, la articolele 

nr. 8, 16, 20 și 24. 
 

ANEXA nr. 10 

Caracterul ionizant al radiațiilor emise de echipamentele de comunicații 

electronice mobile 

 

 Reamintim inițiatorul acestui proiect de lege faptul ca al radiatiile emise de 

comunicațiile electronice mobile au și caracter ionizant. Parlamentul European și Consiliul 

Uniunii Europene în Decizia nr. 243/2012/UE spun clar despre efectele IONIZANTE ȘI 

NEIONIZANTE asupra sănătății viului în urma utilizării spectrului radio, resursă naturală 

limitată, proprietatea publică a fiecărui popor:  

Mai jos este articolul din hotarare: 

„Art. (31) - O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe 

deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care 

este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE 

a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a 

efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării 



 

 

spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE în care 

diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri 

de echipamente.” 

 

 Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui 

telefon 3G, cu un SAR 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au 

un efect similar cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X)[1] . 

 Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a 

populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident 

ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și implicit restrângerea 

veniturilor industriei telecom. 

 Efectele ionizante sunt de altfel recunoscute și de legiuitorii europeni în Decizia nr. 

243/2012/UE[2] a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012: 

Art.1 (31) „este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură 

IONIZANTA și neionizantă asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a 

efectelor cumulate în situații reale în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt 

utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.”  

[1] Sursa: https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf 

, sectiunea 7 

 [2] Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243 

De aceea solicităm să se întreprindă studii ample pentru a se studia caracterul 

ionizant al radiațiilor emise de infrastructura comunicațiilor electronice și solicităm ca 

radiațiile emise de rețeaua 5G să fie supuse reglementărilor și legislației aferente 

radiațiilor ionizante, conform Legii nr. 301/2015. 
 

ANEXA nr. 11 

Standardul de protecție reală a populației la radiațiile emise de dispozitivele 

rețelei de comunicații mobile, care trebuie adoptat și de România 

 

 Valorile-limită din România conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006 sunt 

de 100 ori mai permisive în raport cu recomandările Rezolutiei CE 1815/2011, sunt depășite de 

avansul tehnologiei, țin cont numai de efectul fizic (termic) și ignoră efectul biologic/organic 

(non termic) al radiațiilor neionizante,  exact ca la principiul ciupercilor otrăvite: lovirea cuiva 

în cap cu o ciupercă toxică nu provoacă daune fizice, dar ingurgitarea ei este mortală. 

 Dacă aplicăm acest principiu radiațiilor telecom, constatăm că ele sunt inofensive 

măsurate cu termometrul (efect fizic), dar provoacă daune grave celulelor noastre (efect 

biologic). 

 Valorile-limită actuale protejează contra încălzirii, nu contra iradierii. Ele se bazează 

exclusiv pe parametrul SAR, măsurarea câmpului electromagnetic, care crește temperatura unui 

corp neînsuflețit (cadavru/manechin de test) cu o unitate termică într-un interval de timp (ex.1 

°C în 30 minute). 

 Efectul termic se determină exclusiv pe țesut mort, în loc să fie măsurat pe un organism 

viu. De asemenea, este necesar ca evaluarea să se facă pentru multitudinea de frecvențe utilizate 

astăzi, nu doar pentru o singură lungime de undă. 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243


 

 

 Valorile maxime admisibile trebuie să fie fundamentate pe durata expunerii, pe 

frecvență, pe lungimea de undă, pe modulația și mixarea frecvențelor, pe forma undelor, pe 

lățimea pulsului precum și pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic. 

 Chiar și cu actualele metodologii și standarde, limitele admise de expunere la EMF în 

anumite state ca Polonia, Bulgaria, China, Rusia, Franța și Belgia (cu limite în unele regiuni 

chiar mai mici, cum ar fi în Paris și Bruxelles) sunt stabilite la valori de până la zece ori mai 

stricte față de valorile admise în standardul internațional ICNIRP (acesta fiind valabil încă în 

România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006). 

 Această actualizare, prin reducere semnificativă și rațională a valorilor maxime 

admisibile, este necesară tocmai pentru a diminua impactul negativ al rețelei de telecomunicații 

asupra populației și mediului. 

 

Limitele expunerii publicului la radiațiile electromagnetice în țările 

menționate mai sus sunt: 

Bulgaria                            6 V/m; 

Polonia                             6 V/m; 

Belgia   - Bruxelles            6 V/m; 

             - Flandra             21 V/m; 

             - Valonia             3 V/m; 

China                               12 V/m; 

Rusia                               25 V/m; 

România                  61 V/m (!!!). 

State și teritorii care sunt precaute și opresc implementarea 5G 

 În timp ce multe țări, membre ale Uniunii Europene, inclusiv țările vecine nouă sunt 

precaute în privința tehnologiei 5G și nu promovează implementarea comercială, din nefericire, 

în România în ultimele luni pe harta implementărilor comerciale 5G pe lângă București, Cluj, 

Iași, Timișoara, Oradea, Constanța care aveau implementările din 2019, au apărut noi orașe 

Ploiești, Craiova, Brașov, Sibiu și stațiunile Predeal, Sinaia, Bușteni, Năvodari. 

Nu întâmplător orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale (ex. UE, NATO), 

unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (1000 organizații 

internaționale, 2000 corporații conform wikipedia), Bruxelles A OPRIT 5G din start spunând 

că locuitorii săi nu sunt cobai pentru tehnologii experimentale și în continuare are ZERO 

implementări 5G! 
 Țări membre UE ca FRANȚA, LUXEMBURG, PORTUGALIA, GRECIA, 

SLOVACIA, ESTONIA, CIPRU au ZERO implementări comerciale 5G.  Sute de localități 

din Italia, Franța și Anglia aplicând principiul precauției au decretat local oprirea sau 

suspendarea implementării tehnologiei 5G pe teritoriile lor pentru a proteja sănătatea 

locuitorilor și a mediului ceea ce solicită societatea civică din România. 

Responsabilitatea pentru daune 

 

 Cine răspunde pentru probleme de sănătate cauzate de noile sisteme telecom, cum ar fi 

dureri de cap, probleme de vedere, tumori cerebrale, cancere? Toate aceste efecte sunt 

confirmate prin numeroase studii, făcute de-a lungul anilor pentru celelalte tehnologii care 

generează radiații neionizante. 

 Este aceasta o problemă a bugetului asigurărilor de sănătate și contribuabilii trebuie 

să cotizeze în plus pentru bolile provocate de instalațiile 5G? 

 



 

 

 O dovadă clară a dublului standard folosit de autoritățile române precum și a impactului 

negativ al radiațiilor de radiofrecvență asupra sănătății este faptul că diverși funcționari, 

inclusiv angajații din Parlamentul României, au spor de periculozitate datorită unei antene 

amplasate pe clădirea instituției. 

 După aceeași logică, întrebăm: ce sporuri ar trebui să fie plătite tuturor românilor 

care sunt afectați de antenele de telecomunicații amplasate pe blocuri, spitale, școli și pe 

alte clădiri publice? 

 

 Considerăm că este momentul ca operatorii tehnologiei 5G să răspundă pentru daunele 

provocate sănătății și pentru costurile care decurg din aceste probleme.  

 Demersurile noastre anterioare certifică importanța și urgența modificărilor în materia 

evaluării efectelor telefoniei mobile/tehnologiei 5G, după cum urmează (v. OPIS arhiva 

documentației atașat). 

 

 Legislația națională este cea stabilita în anul 2006 (Ordinul Ministrului Sănătății 

Publice nr. 1193 din 29.09.2006 - Normele privind limitarea expunerii populației generale la 

câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz), publicat în Monitorul Oficial al României 

nr. 895 din 03.11.2006, care transpune prevederi ale unei Recomandări a Consiliului Uniunii 

Europene: 519/1999). 

 Așadar, în anul 2006 s-au transpus pe plan național recomandări din anul 1999, când 

abia erau utilizabile comercial rețelele 2G şi 3G, nici vorbă de 5G. Tot din anul 2006 datează 

și Hotărârea nr. 1136 din 30.08.2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 

 

Sursa: 

https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf. 

 

 Referitor la radiațiile emise de echipamentele wireless, legislația românească 

reglementează sporul de toxicitate al angajaților statului, prin Legea 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care se aplică funcționarilor publici, 

respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, 

Ministerele, Consiliul Concurenței, Consilii locale etc. 

 Aceasta deși nivelele măsurate de ANCOM în instituțiile respective nu depășesc 

standardele românești de limitare a expunerii la radiații neionizante. Avem de-a face cu un 

dublu standard deoarece, în timp ce toată populația României este încadrată în normele 

naționale, foarte permisive (61 V/m și 10 W/m2), o parte din funcționarii publici sunt 

încadrați la alte standarde, primind sporuri în bani pentru aceasta. 
 

 Și în România, în lipsa unor date certe referitoare la consecințele pe termen lung ale 

expunerii la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență generate de rețeaua 5G, autoritățile 

Statului Român au obligația să protejeze cu prioritate drepturile fundamentale în fața riscurilor 

potențiale aduse de strategiile economice. 

 Dreptul la viață și integritate fizică, și implicit la sănătate, garantat de art. 2 din 

Convenția Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicat 

în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) și consacrat de art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția României, 

presupune și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru 

sănătatea și bunăstarea sa. 

 Telefonia mobilă se bazează pe comunicații în spectrul de microunde, acestea fiind 

generate artificial și având caracter pulsatoriu. 

https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf


 

 

 Comunicarea biologică între oameni, animale și plante are loc, și ea, în spectrul de 

microunde. În lumea vie toate procesele biochimice de la nivel celular au la bază procese 

electromagnetice. Orice celulă este în esență o unitate bioenergetică vibratorie, cu câmp 

electromagnetic propriu. Putem spune că omul și toate ființele vii sunt, din această perspectivă, 

ființe electromagnetice iar bioelectricitatea umană poate fi măsurată (e.g., electrocardiogramele 

măsoară activitatea inimii, iar electroencefalogramele o măsoară pe cea a creierului). De aceea, 

schimbările nivelului și tipului de radiație electromagnetică din mediu influențează fără echivoc 

omul și toată lumea vie. 

 Conform ghidurilor de biologie a habitatului (Building Biology, engl.), valoarea 

suportabilă a radiațiilor neionizante pentru sănătate în spațiul de locuit este de 0,1 µW/m2.  De 

aceea s-au stabilit și există valori limită și pentru undele de telefonie mobilă. De exemplu un 

smartphone aflat la 30 cm distanță și un router WiFi dintr-un apartament emit 500–1500 µW/m2. 

 Comparativ, biologii de habitat elvețieni au determinat că o antenă de telecomunicații 

mobile 5G emite la 25 m distanță până la 10 000 000 µW/m2 (10W/m2). Avem, așadar, de a 

face cu o valoare de 100 de milioane de ori mai mare decât cea suportabilă în interior. 

 

Diferențele aduse de antenele noilor tehnologii radio și radiațiile sporite emise de acestea 

 Ca aspect de importanță majoră, modul de funcționare radio al 5G se bazează pe 

tehnologia formatoare de fascicule (beamforming, engl.). Ceea ce diferențiază calitativ 

semnalul radio al tehnologiei 5G de cea 4G este direcționarea undei radio direct către utilizator, 

asemenea unei raze laser, obținându-se astfel o amplitudine a semnalului de până la 10 ori mai 

mare decât la 4G, indiferent de banda de frecvențe utilizată. În orice moment al accesării 

serviciilor 5G, utilizatorul va fi ”urmărit” de semnalul radio prin algoritmi sofisticați, cu scopul 

de a avea această calitate mult îmbunătățită a semnalului. 

Acest lucru implică, însă, și ”urmărirea” utilizatorului cu o radiație EMF direct proporțională 

cu creșterea calității și puterii semnalului radio.  

 Antenele Massive MIMO ce implementează tehnologia beamforming pentru 5G radiază 

electromagnetic semnificativ diferit, concentrat, cu 64 sau mai multe fascicule simultane (punct 

la multipunct), îndreptate către utilizatori. Aceștia, în cazul în care se optimizează viteza de 

transfer, ajung să fie ținta a până la 8 fascicule simultane pentru telefoanele lor individuale 5G 

(antene MIMO 4x4 ale dispozitivului utilizatorului). 

Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub-6 GHz, 

cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de transmisie a 

semnalului radio (concentrarea energiei pe câte un telefon), tehnologia 5G este mai periculoasă 

decât predecesoarele sale 4G si 3G. 

 În proximitatea echipamentului client (telefon, smart object etc.) targetat de fascicule se 

află, de cele mai multe ori, nu numai utilizatorul, ci și persoanele care interacționează cu acesta: 

membrii din familie, colegi de muncă, co-spectatori în tribune, co-spectatori în săli de spectacol, 

alți cumpărători la mall etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un 

impact dramatic asupra sănătății publice. 

 Semnalăm faptul că această tehnologie de beamforming este planificată a fi 

implementată și pentru ”îmbunătățirea” curentelor tehnologii 4G si 4G LTE - fapt care va 

expune populația la emisii sporite din motivele expuse mai sus. 

 Tehnologia beamforming de creștere a semnalului radio la nivelul utilizatorului a fost 

măsurată/evaluată și s-a observat că la o distanță de 25 m de la unele antene intensitatea 

câmpului electric ajunge la peste 9,9 W/m2. 

 Mai mult, metodele tehnologiilor mobile care țin de împărțirea spectrului radio între 

utilizatori, în speță tehnicile de duplexare/multiplexare de tip FDD (Frequency Division 

Duplex) și TDD (Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea 

semnalelor radio la care este expus utilizatorul. 



 

 

 La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea acestuia de foarte multe ori 

pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de comunicare de foarte multe ori 

pe secundă. Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare 

asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător. 

 Frecvențele cu lățimi de undă de ordinul milimetrilor (care sunt deja sau vor fi folosite 

în rețelele 5G), combinate cu tehnologii de modulare a semnalului precum beamforming, ajung 

să prezinte un potențial de risc sporit la adresa vieții și mediului înconjurător față de frecvențele 

din spectrul imediat inferior (UHF, cu ν < 3 GHz, folosite curent în 4G). 

 Precizăm că s-au realizat cercetări și studii militare pe aspecte morfologice, funcționale 

și biochimice care au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în 

alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale 

compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației 

țesuturilor, ale activității enzimelor care participă în respirația țesuturilor și în metabolismul 

nucleic. 
 

 

ANEXA 12 

Standardul ICNIRP 1998 vs. 2020 este lipsit de precauție și eficiență în a 

proteja populația 

 

 Standardele de expunere a populației la radiații emise  ICNIRP[1] conform cărora în 

anul 2020 după mii de studii realizate, să sigur din punct de vedere al sănătății ca ”temperatura 

ochiului și a creierului sa poată să crească cu pana la 5 grade Celsius” ca urmare a expunerii 

la radiații electromagnetice: 

 ”Prezentele linii directoare adoptă o abordare conservatoare și tratează creșterile de 

temperatură induse de EMF de 5° C și 2° C, în țesuturile de tip 1 și respectiv de tip 2, ca praguri 

de efect advers asupra sănătății pentru expunerea locală. 

 Țesuturile de tip 1 sunt definite drept „toate țesuturile din brațul superior, antebraț, 

mâna, coapsa, piciorul, piciorul, pinna și corneea, camera anterioară și irisul ochiului, 

epidermică, dermică, grăsime, mușchi și țesut osos.”” 

 Prezentăm în cele ce urmează tabelele comparative care prezinta  modificarile 

standardelor de expunere a populatiei la radiatiile campurilor electromagnetice 1998-2020. 



 

 

 

 



 

 

 Actualele standarde ICNIRP anunțate în 2020 au introdus și radiatia fasciculelor 

(beamforming), dar în mod reducționist și bineînțeles cât mai permisiv pentru 5G, neluând în 

calcul studiile numeroase care impun limite mult mai stricte chiar de sute de ori, nerespectând 

principiul precauției, principiul ALARA și limitele recomandate de studiul european STOA 

care recomandă și promovează valori ale limitelor de zeci și sute de ori mai stricte.  

 Mai exact cităm din Rezoluția CE 1815/2011 [2]: 

„în conformitate cu principiul precauției care să nu depășească 0,6 V/m, iar pe termen mediu 

să-l reducem la 0,2 V/m” (echivalentul a 0,1 W/m2, respectiv 0.033 W/m2); 

 Cităm din Studiul STOA [3]: 

  "În cazul expunerii la radiații GSM, reduceți intensitățile la nivelul sub care nu au fost 

găsite efecte adverse empiric în populațiile expuse, ținând cont de faptul că există indicii de 

praguri nemetalice pentru efecte biologice de ordinul microwattului / cm2. Densitățile de putere 

de câteva zecimi din această valoare sunt frecvente la distanțe de 150-200m de un catarg tipic 

de 15 m înălțime și în raza lobilor laterali mai localizați în imediata apropiere a unui catarg - 

efectele adverse fiind raportate la ambele locații. Încorporarea unui factor de siguranță 

suplimentar de 10 indică faptul că, în locațiile în care există o expunere pe termen lung, 

densitățile de putere nu trebuie să depășească 10 nano W / cm2.(echivalent a 0,1 mW/m2)" 

  

 Din Tabelele de mai jos se poate observa cât de permisive sunt aceste limite ICNIRP în 

detrimentul sănătății și siguranței populației. Aceste tabele prezintă comparativ limitele din 

1998 cu cele din 2020 care nu respectă recomandările principiului precauției, principiului 

ALARA din Rezoluția CE 1815/2011 și ale studiului STOA efectuat la cererea Parlamentului 

European. 

 Notă: cu roșu sunt evidențiate și valorile menținute timp de 22 de ani, iar cu negru sunt 

prezentate valorile valabile începând cu 2020. Limitele din 2020 sunt în multe locuri 

nemodificate, iar în anumite locuri chiar mai permisive pe noile frecvențe radio necesare 

tehnologiei 5G (>6-300Ghz)  decât cele din 1998, cum ar fi  „Local deltaT Head, Torso, 

Limbs”. În plus, în mod eronat ICNIRP consideră suprafața medie a fasciculelor (beamforming) 

de 4 cm2, când în realitate acestea, în funcție de distanța față de stația de bază telecom, pot fi și 

de zeci de centimetri pătrați și mai multe simultan pe corpul utilizatorului datorită conexiunilor 

multiple. 

 Precizăm clar că noile limite stabilite de ICNIRP sunt inacceptabile, ele sunt 

contestate la nivel european de comunitatea științifică și de europarlamentari care cer înlocuirea 

standardelor ICNIRP și instituirea unui nou organism de standardizare independent care sa 

întocmească și să stabilească limite ale radiațiilor EMF care să asigure protecția sănătății 

publice în contextul tehnologiei 5G, pe următoarele motive: 

 ”ICNIRP evaluează necorespunzător, desconsidera efectele non-termice, nu respecta 

sau respecta in mod arbitrar numeroase efecte biologice pretinzand ca sunt insuficient 

dovedite,  ignora arbitrar probele aduse de studiile epidemiologice ce prezinta riscul 

cancerigen al radiatiilor campurilor electromagnetice, ca exclud și refuză să pledeze pentru 

studiile de fiziologie / biochimie a sensibilității individuale la radiații și nu în ultimul rand 

conflictele de interese ale membrilor ICNIRP care au dovedite multiple colaborări cu industria 

telecom în urma anchetelor derulate de europarlamentari, comisari europeni.” 



 

 

 Raportul de 100 de pagini întocmit și depus la Parlamentul European este disponibil la 

inițiator, la adresa: 

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-

2020.pdf. 

 De asemenea, în februarie 2020, serviciul de cercetare al Parlamentului European, 

EPRS, a publicat o notă[4] subliniind că ”5G ar putea deveni un experiment în sănătatea 

populației care riscă să încalce drepturile omului”. 

 Telefoanele mobile și stațiile de bază (emisie-recepție) ale operatorilor telecom 

(tehnologii 2G, 3G, 4G, 5G), walkie-talkie, dispozitive WiFi (routere, echipamente client), etc 

– ca aparate electronice produc și câmp electromagnetic ca cel descris anterior. Dar aspectul 

tehnic avut în vedere în cererea de anulare HG, ignorat complet de pârâtă, este acela că acest 

tip de echipamente generează în plus și  radiații electromagnetice și de radiofrecvență produse 

de transmisiile radio de semnal/date pentru operarea serviciilor (voce sau date mobile). Tipul 

de semnal radio utilizat de aceste echipamente (de exemplu între telefon și stația de bază 

telecom) diferă enorm față de cele menționate mai sus deoarece vorbim de semnale radio 

digitale, necontinue (pulsate, semnal treaptă), puternic modulate și multiplexate, pe frecvențe 

înalte (microunde) sau foarte înalte (milimetrice, doar pentru 5G). Cu acest tip de semnale, 

raportate și la cantitatea de energie utilizată pentru a le transmite în spectru radio (W/m2), 

organismelor biologice le este IMPOSIBIL să obțină adaptare la ele deoarece aceste semnale 

radio conțin o cantitate de energie suficient de mare pentru a produce efecte asupra biologicului 

(sunt suficienți și µW/m2) și deoarece sunt într-o permanentă schimbare (semnal treaptă = 

pornit/oprit; schimbarea rapidă și a frecvenței utilizate), chiar și de mii de ori pe secundă. Asta 

doar pentru a obține transmisii de date mai rapide, sacrificând efectele nocive asupra 

biologicului, cum s-a demonstrat și în studiul Reflex! Pentru transmisii de date rapide și sigure 

există fibra optică, fără efecte nocive asupra sănătății! 

 

[1] Sursa: https://www.opednews.com/articles/WHO-Ignores-Questions-by-S-by-

Patricia-0rmsby-5g-Technology_Icnirp_Pandemic_Technology-200328-431.html; 

[2] Sursa: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994; 

[3] Sursa: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-

4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf; 

[4] Sursa: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)64

6172_EN.pdf. 

 

ANEXA nr. 13 

Rețelele de comunicații nu sunt de utilitate publică și nu pot fi reglementate 

prin legi speciale, cum se vrea a deveni prezentul proiect de lege 

 

 Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot 

fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea 

normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa 

cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege. 

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://www.opednews.com/articles/WHO-Ignores-Questions-by-S-by-Patricia-0rmsby-5g-Technology_Icnirp_Pandemic_Technology-200328-431.html
https://www.opednews.com/articles/WHO-Ignores-Questions-by-S-by-Patricia-0rmsby-5g-Technology_Icnirp_Pandemic_Technology-200328-431.html
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf


 

 

 Legea referitoare la serviciile de utilități publice nu prevede și nu menționează absolut 

nimic despre rețelele de comunicații electronice. Conform art. 1, lit. (2) din Legea 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile comunitare de utilități publice asigură 

satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general. Acestea sunt: alimentarea 

cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, 

producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, 

salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al 

unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea, transportul public local și 

NICIDECUM rețele de comunicații electronice. 

         Mai mult, rețelele de comunicații mobile, nefiind bunuri de utilitate publică, nu pot fi 

reglementate prin legi sau prevederi speciale și nu pot face obiectul unor derogări unilaterale 

sau exclusive. În legislația europeană, la care și România este parte, se menționează că sunt 

incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de 

stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea 

anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. Asta înseamnă că ele nu pot face 

obiectul unor reglementări legislative speciale sau anticoncurențiale. 

         Nici în Uniunea Europeană rețelele de comunicații mobile NU sunt considerate bunuri 

de utilitate publică, legislația europeană consacrând astfel numai ceea ce statele membre 

clasifică legal ca fiind de interes general / de utilitate publică. În România, Legea care 

reglementează acest domeniu (Legea nr. 51/2006), nu clasifică în niciun fel aceste rețele ca 

fiind de utilitate publică. 
 

 

ANEXA nr. 14 

Siguranța națională în contextul vulnerabilizării rețelelor critice, de 

utilitate publică (apă, gaz, electricitate, transporturi) de către tehnologia 

rețelei 5G, generate de vulnerabilitățile cibernetice ale protocolului IP 

 

 Siguranța Națională înseamnă în primul rând siguranța vieții, dreptul fundamental 

inalienabil al tuturor oamenilor, chiar și în situații extreme de război sau cataclism. Tehnologia 

rețelei 5G este extrem de susceptibilă în ceea ce privește afectarea în sens negativ a structurilor 

biologice și a vieții în general. Mai mult, din cauza vulnerabilităților noi aduse de rețelele 5G 

(ce rezidă la nivelul arhitecturii, protocolului și topologiei, precum și a vulnerabilităților 

cibernetice generatoare de daune incontrolabile, incalculabile) NU pot fi contracarate doar prin 

avizări sau demersuri birocratice, ci doar prin inovație tehnologică și politici publice precaute, 

proactive destinate sănătății și siguranței tuturor cetățenilor. 

 

 Toate datele cetățenilor și ale statelor care trec prin aceasta viitoare rețea 5G cu multiple 

vulnerabilitati cibernetice la nivel de protocol și arhitectură care nu sunt rezolvate tehnologic, 

inclusiv date cu caracter militar/secret de stat/siguranța națională pot ajunge pe mâinile unor 

entități, indivizi sau centre de inteligență artificială potrivnice României, indiferent că acestea 

sunt europene sau non-europene, indiferent ca sunt agenți de atac statali sau nonstatali. 

 

 Vulnerabilitățile de securitate din arhitectura 5G sunt mult amplificate din cauza 

migrării la protocolul IP. Mai jos este prezentată o sinteză a vulnerabilitatilor, realizată de 

Virgilius Stănciulescu, director la Direcția IT și Protecția Datelor din ANCOM conform caruia 

atacurile pe protocolul IP sunt mult mai facile decat alte protocoale(SS7 si Diameter) de la 4G 

și fibra pot conduce la spionaj industrial și mai grav la sabotaj economic. 

https://www.bursa.ro/videoconferinta-digitalizarea-romaniei-si-tehnologia-5g-virgilius-stanciulescu-director-directia-it-si-protectia-datelor-ancom-5g-vine-cu-beneficii-majore-dar-si-cu-amenintari-la-alta-scara-89139934


 

 

 

Sursa: 

https://www.bursa.ro/_pdf/evenimente/digitalizarea_romaniei_si_tehnologia_5G_202

0/prezentari/03.pdf. 

 

 

“5G vine cu beneficii majore, dar şi cu ameninţări la altă scară”  Virgilius Stănciulescu. 

În principiu, implementarea 5G se presupune că va genera beneficii uriașe de 

performanță și diversitate de aplicații, prin utilizarea în arhitectura 5G a unor concepte și 

tehnologii complet noi față de generațiile anterioare, precum MEC (Multi-Access Edge 

Computing) și Network Function Virtualization (NFV), precum și alte tehnologii emergente. 

Aceste modificări sunt promovate ca fiind necesare în principal performanței și vitezei. În 

realitate, ele sunt necesare și operatorilor de telecomunicații pentru reducerea costurilor interne 

cu „tehnologia telecom”, facilitand noi riscuri de securitate și fronturi suplimentare de atac, 

existente în arhitectura rețelelor 5G. 

 

Prezentul proiect de lege facilitează proliferarea unor rețele de comunicații electronice 

extrem de vulnerabile în  contextul în care atacurile cibernetice curente cand încă nu s-a trecut 

masiv la protocolul IP  care nu își găsesc rezolvare sunt din ce în ce mai multe și mai sofisticate 

numite generic "pandemie cibernetica" de către Marian Murguleț, secretar de stat 

Tehnologia Informației - Chief Information Officer (CIO) în Guvern 

Extrase din declaratiile lui Marian Murguleț "Este evident că în contextul în care 

rețelele 5G și serviciile sau activitățile facilitate de acestea vor cunoaște o dezvoltare 

accentuată atât la nivel de echipamente hardware, cât și aplicații software, există riscul unei 

expuneri mai mari la atacuri cibernetice ce vor exploata vulnerabilitățile acestor noi 

tehnologii(n.e. multitudinea de vulnerabilitati descrisa de ENISA " 

(https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks): 

"Atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, mai intense și mai precis 

direcționate. Aceeași concluzie o avem și noi la nivel național. În perioada pandemiei am 

observat creșterea numărului, complexității și magnitudinii incidentelor de securitate 

cibernetică cu impact asupra mai multor actori esențiali ai statului, societății și economiei: 

spitale, ministere, agenții, bănci, școli, primării, IMM-uri ceea ce necesită luarea unor măsuri 

urgente și decisive. [...] Evoluția forte rapidă și creșterea semnificativă a numărului de 

https://www.bursa.ro/_pdf/evenimente/digitalizarea_romaniei_si_tehnologia_5G_2020/prezentari/03.pdf
https://www.bursa.ro/_pdf/evenimente/digitalizarea_romaniei_si_tehnologia_5G_2020/prezentari/03.pdf
https://www.bursa.ro/videoconferinta-digitalizarea-romaniei-si-tehnologia-5g-virgilius-stanciulescu-director-directia-it-si-protectia-datelor-ancom-5g-vine-cu-beneficii-majore-dar-si-cu-amenintari-la-alta-scara-89139934
https://www.bursa.ro/videoconferinta-digitalizarea-romaniei-si-tehnologia-5g-virgilius-stanciulescu-director-directia-it-si-protectia-datelor-ancom-5g-vine-cu-beneficii-majore-dar-si-cu-amenintari-la-alta-scara-89139934
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks


 

 

incidente de securitate cibernetică, justifică luarea unor măsuri urgente la nivel național. Ne 

confruntăm cu o adevărată pandemie și în spațiul cibernetic, nu doar în domeniul sănătății 

publice. CERT-RO este autoritatea civilă competentă la nivel național în domeniul securității 

cibernetice, care, vreau să trag un semnal de alarmă, funcționează în baza unei legislații 

diferite din 2011, suntem în 2020". 

Sursa: 

https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24369538-oficiali-din-guvern-sri-

confruntam-adevarata-pandemie-spatiul-cibernetic-victime-fost-romania-semnalul-alarma-

privinta-securitatii-5g.htm. 

Hotărârea de guvern nr. 976/12.11.2020 dată chiar în ziua dezbaterii publice  statuează 

că securitatea cibernetica in contextul proliferarii retelei de comunicatii electronice 5G 

afecteaza si securitatea serviciilor esentiale: apa potabila, energie electrica, transport 

aerian/feroviar/, petrol/gaze naturale, institutii medicale, acces la servicii informatice/internet 

(aici aveti lista https://cert.ro/vezi/document/lista-serviciilor-esentiale-lse).  

 

https://gov.ro/ro/print?modul=subpagina&link=nota-de-fundamentare-hg-nr-976-12-11-2020. 

 

Pragurile și criteriile sunt setate în absența  studiilor de impact și în absența consultărilor 

cu toți cei implicați în acest context al comunicatiilor electronice. 

https://cert.ro/vezi/document/criterii-si-valori-de-prag-intersectoriale; 

https://cert.ro/vezi/document/criterii-si-valori-de-prag-sectoriale. 

 

Așadar orice vulnerabilitate cibernetica poate afecta rețelele critice mai sus enumerate 

de care depinde viața noastră pe fondul trecerii la protocol IP al elementelor rețelei 5G orice 

serviciu critic este expus unor atacuri, cităm CERT RO "din ce în ce mai sofisticate, mai intense 

și mai precis direcționate". 
 

 

ANEXA 15  

Protecția datelor cu caracter personal în contextul digitalizării rețelelor de 

servicii esențiale și de utilitate publică 
 

Utilitățile de apă și energie din Uniunea Europeană (UE) generează, colectează, precum 

și prelucrează date operaționale brute și date despre clienți prin dispozitive inteligente, cum ar 

fi contoare inteligente și pompe inteligente, în strategii de optimizare semnificative. Noile 

tehnologii, cum ar fi tehnologiile Internetului industrial al obiectelor (IoT), împreună cu 

condițiile dinamice ale pieței, contribuie la creșterea utilităților. Companiile se concentrează 

asupra strategiei bazate pe date, care este rezistentă la incertitudinile pieței. Cu toate acestea, 

odată cu adoptarea Regulamentului general pentru protecția datelor (GDPR), serviciile de apă 

și energie se confruntă cu provocarea mai mare de a menține protecția datelor și 

confidențialitatea pentru clienții lor. Se așteaptă ca Europa să crească instalația pentru contoare 

inteligente de apă cu 25% -30% în următorii 7-8 ani de la actuala bază instalată de 10 milioane 

de unități. În plus, până în 2020, UE intenționează să înlocuiască 80% din contoarele de energie 

electrică cu contoare inteligente. Sectoarele de electricitate și gaze ar trebui să asiste la 

instalarea a 200 de milioane și, respectiv, 45 de milioane de contoare inteligente, până în 2020. 

https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24369538-oficiali-din-guvern-sri-confruntam-adevarata-pandemie-spatiul-cibernetic-victime-fost-romania-semnalul-alarma-privinta-securitatii-5g.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24369538-oficiali-din-guvern-sri-confruntam-adevarata-pandemie-spatiul-cibernetic-victime-fost-romania-semnalul-alarma-privinta-securitatii-5g.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24369538-oficiali-din-guvern-sri-confruntam-adevarata-pandemie-spatiul-cibernetic-victime-fost-romania-semnalul-alarma-privinta-securitatii-5g.htm
https://cert.ro/vezi/document/lista-serviciilor-esentiale-lse
https://gov.ro/ro/print?modul=subpagina&link=nota-de-fundamentare-hg-nr-976-12-11-2020
https://cert.ro/vezi/document/criterii-si-valori-de-prag-intersectoriale
https://cert.ro/vezi/document/criterii-si-valori-de-prag-sectoriale


 

 

Cu excepția cazului în care sunt cunoscute cerințele, funcțiile și avertismentele GDPR, utilitățile 

vor întâmpina obstacole în implementarea strategiilor lor privind dispozitivele conectate. 

Ce este Regulamentul general privind protecția datelor? 

 Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament al UE 

referitor la proprietatea datelor, protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii 

Europene. Adoptată la 27 aprilie 2016, GDPR va înlocui Directiva 1995 privind protecția 

datelor (Directiva 95/46 / CE), când va deveni aplicabilă începând cu 25 mai 2018. 

Conformitatea impune companiilor din UE să protejeze și să ofere confidențialitate datelor cu 

caracter personal ale individului. Domeniul extins include companiile din afara UE care 

procesează date ale rezidenților din UE. Cu toate acestea, datele procesate pentru securitatea 

națională și contextul ocupării forței de muncă sunt exceptate și sunt supuse reglementărilor 

individuale ale țării.  

 Definiția cheie și liniile directoare ale GDPR care au impact asupra companiilor de 

utilități. 

 GDPR are următoarele definiții și orientări care afectează datele cetățenilor UE: 

 Definiția datelor cu caracter personal conform GDPR: definiția se aplică oricărei 

informații referitoare la o persoană, care ar putea fi folosită pentru a fi utilizate direct sau 

indirect pentru identificarea persoanei. Include numele, numărul de identificare, datele despre 

locație sau identificatorul online, printre altele. Aceasta înseamnă că utilitățile care utilizează 

datele de localizare ale clienților pentru a îmbunătăți experiența clientului vor trebui să îi 

informeze pe clienți cu privire la scopul datelor. 

 Definiția prelucrării datelor în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (6) din GDPR: 

include colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, transmiterea, diseminarea și 

distrugerea, recuperarea datelor personale, printre altele, prin mijloace manuale sau automate. 

Pentru companiile de utilități, colectarea, stocarea și transmiterea datelor clienților de la 

contoare inteligente din cadrul companiei sau către un furnizor terț de servicii de gestionare a 

datelor necesită consimțământul clienților. Conform articolului 29 din avizul grupului de 

lucru 03/2013 privind limitarea scopului (WP 203), companiile sunt obligate să comunice 

clienților scopul prelucrării datelor cu caracter personal. 

 Impactul GDPR asupra contoarelor inteligente și a pompelor inteligente 

 Mai jos sunt enumerate câteva implicații ale GDPR care ar trebui să aibă un impact 

asupra creșterii pompelor inteligente și a contoarelor inteligente de către serviciile de apă și 

energie. 

 Odată cu impunerea GDPR împreună cu lipsa procedurii de a oferi clienților scopul și 

procesul de gestionare a datelor, se anticipează o scădere a nivelului de adoptare a contoarelor 

inteligente de către clienți. Acest lucru afectează scopul de bază al contoarelor inteligente și 

strategia directivelor energetice. 

 Portabilitatea datelor și dreptul de a fi uitat: Conform articolului 29 din GDPR, clienții 

au dreptul de a comuta între furnizorii de servicii și, în același timp, să decidă ce cantitate 

de date să fie transferată noilor furnizori de servicii și ce cantitate de date să fie uitată. 
Aceasta va însemna că furnizorii de servicii de utilități trebuie să investească substanțial 

pentru a face infrastructura IT actuală robustă și adaptabilă la cerințele clienților.  



 

 

 GDPR va permite utilizarea dispozitivelor inteligente, cum ar fi contorul inteligent și 

pompele inteligente, cu o mai mare securitate și confidențialitate a datelor. Companiile de 

utilități vor trebui să investească infrastructură, sisteme, procese și oameni pentru a obține 

vizibilitate asupra gestionării datelor. Aceasta ar însemna înțelegerea modului în care sunt 

utilizate datele și de ce, urmată de audituri regulate și niveluri diferite de autorizare și acces 

pentru gestionarea datelor de către companiile de utilități. În plus, conform mandatului 

GDPR, companiile sunt obligate să numească un responsabil cu protecția datelor (DPO), 

a cărui responsabilitate exclusivă este asigurarea respectării GDPR. GDPR va face sectorul 

mai eficient, transparent și semnificativ pentru îmbunătățirea serviciilor pentru clienți și a 

experienței de cumpărare. Cu toate acestea, nerespectarea GDPR va constitui amenzi de 

până la 4% din cifra de afaceri a companiei sau 20 de milioane EUR. 

 GDPR va conduce piața dispozitivelor inteligente, mai degrabă decât să-și dezvolte 

creșterea. Cu un standard de referință reglementat pentru datele legate de clienți, se așteaptă 

ca clienții să instaleze mai multe pompe inteligente și contoare inteligente datorită transparenței 

rezultate a datelor lor. Companiile de utilități trebuie să investească proactiv în procese, 

proceduri și sisteme inteligente pentru a menține transparența asupra gestionării datelor. 

 

ANEXA 16 

Utilizarea în comun a infrastructurii și a spectrului radio de către operatorii 

rețelelor de comunicații, în conformitate cu recomandările  europene 

 

 Prezentul proiect de lege facilitează operatorilor telecom utilizarea în comun atât 

a spectrului cât și a infrastructurii actuale și viitoare a rețelei 5G, care este extrem de 

densă. Astfel, promovează discriminarea și lipsa neutralității tehnologice și încurajează 

activități de monopol, încălcând multiple legi și drepturi constituționale ale cetățenilor 

României. 
 

 Referitor la proiectul de lege, art. 2, pct. 28. alin. "(4) Impunerea în sarcina furnizorilor 

de rețele de comunicații electronice a obligațiilor de colocare și utilizare în comun a 

elementelor de rețea și a facilităților asociate, se realizează de către ANCOM cu respectarea 

principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității prin aplicarea 

prevederilor Legii nr. 159/2016 care stabilesc accesul la infrastructura fizică a operatorilor de 

rețea", în ce privește deciziile de impunere a colocării sau a utilizării în comun (de către 

operatori) a infrastructurii pasive sau active a rețelelor de comunicații electronice, vă solicităm 

imperios să răspundeți argumentat și exhaustiv următoarelor întrebări și solicitări de informare 

publică: 

  

Întrebări și solicitări suplimentare: 

  

A. De ce nu ați inclus ad litteram în proiectul de lege și prevederea Art. 44, (1), paragraf 2 din 

DIRECTIVA (UE) 2018/1972 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice[1]? Textul paragrafului menționat: 

"Colocarea sau utilizarea în comun a elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și 

utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi impuse numai după o perioadă corespunzătoare 

de consultare publică, în cursul căreia toate părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima 

punctele de vedere și numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este 

considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor prevăzute la primul paragraf". 

https://fs01.chroot.ro:2096/cpsess2170947134/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=827&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#v1_ftn1


 

 

B. De ce în proiectul de lege nu este prevăzută obligativitatea organizării de consultări publice? 

C. De ce în proiectul de lege nu este prevăzută condiționarea clară și neambiguă "numai în 

zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea 

urmăririi obiectivelor"? 

D. De ce în proiectul de lege nu este prevăzut scopul clar definit și neambiguu al acestor decizii, 

scop prevăzut în Codul european al comunicațiilor electronice, Art. 44, (1), paragraf 1 sub 

următoarea formulare "autoritățile competente pot să impună colocarea și utilizarea în 

comun a elementelor de rețea și a facilităților asociate instalate pe această bază, pentru 

protejarea mediului, a sănătății publice și a securității publice sau pentru îndeplinirea 

obiectivelor de planificare urbană și regională"? Vă solicităm să detaliați de ce ați ales să nu 

vă asumați și acest scop clar (protejarea mediului, a sănătății publice și a securității publice), 

definit însăși de Uniunea Europeană. 

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN#d1e2668-36-1 
 

 

ANEXA 17 

Soluții viabile și sustenabile pentru rețelele de comunicații electronice ce se 

necesită a fi implementate legislativ, în conformitate cu nevoile sociale, 

specifice României  
 

 Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod 

eronat, în proiectul de lege.Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice 

existente și nu neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), 

pentru care s-a făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de 

educație digitală, integrarea tehnologiilor curente, servicii publice digitale (care nu depind de 

5G, deoarece se fac prin fibră optică) și utilizarea serviciilor de internet. 

 

 Reamintim inițiatorului acestui proiect de lege că România ocupă un rușinos loc fruntaș 

în Europa la lipsa drumurilor asfaltate, la lipsa autostrăzilor, la deficiențele infrastructurii 

feroviare, la familii ce trăiesc în sărăcie, la toalete în curte, la abandon școlar, la infecții 

intraspitalicești, la analfabetism funcțional și analfabetism digital, la accidente rutiere cu 

victime, la întârzieri în digitalizarea administrației, la deficiențe în protecția mediului și multe 

altele. În România sunt zeci de mii de copii săraci, care se culcă seara flămânzi! 

 Între timp, suntem locul întâi în Europa și locul trei mondial la viteza de descărcare a 

datelor de pe internet prin conexiune fixă (152 Mbps) și suntem pe locuri fruntașe la 

conectivitate și acoperire. Deși în România există încă localități fără servicii de reală utilitate 

publică (apă, gaz, transport, canalizare etc.), ANCOM prioritizează comunicațiile electronice 

mobile în detrimentul sectoarelor prioritare de mai sus. Contextul actual din România nu are 

nevoie reală de rețea wireless 5G, ci are nevoie în primul rând de politici pentru comunicații 

electronice sustenabile, nepoluante electromagnetic, mai puțin consumatoare de energie 

electrică, mai sigure și mai fiabile decât milioanele de elemente radiative ale rețelei 5G. Rețea 

care, de altfel, reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și pentru siguranța națională, prin 

invazivitate și respectiv prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice și de arhitectură. 

https://fs01.chroot.ro:2096/cpsess2170947134/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=827&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#v1_ftnref1
https://fs01.chroot.ro:2096/cpsess2170947134/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=827&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#v1_ftnref1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN#d1e2668-36-1


 

 

 România înregistrează cele mai bune rezultate în domeniul conectivitate, datorită 

utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză și disponibilității ample a rețelelor fixe de 

foarte mare capacitate, în special în zonele urbane. Cu toate acestea, digitalizarea economiei a 

rămas în urmă, în condițiile în care aproape o cincime dintre români nu au utilizat niciodată 

internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale cel puțin elementare. Cu toate acestea, 

în ceea ce privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța 

României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE. 

 Directivele europene legate de conectivitate, ce exprimă obiectivul Digital Agenda for 

Europe, și anume realizarea până în 2020 a unei acoperiri de cel puțin 50% din gospodării cu 

viteze de conectivitate mai mari de 100 Mbps sunt deja, în proporție de 99%, atinse. Și anume, 

conform DESI 2020, 49% dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă largă 

de foarte mare viteză (cel puțin 100 Mbps), țara noastră situându-se astfel pe locul cinci în UE. 

 Din graficul oferit de Raportul DESI 2020 se observă că România a depășit obiectivul 

UE 28, dar este foarte în urmă cu: capitalul uman, utilizarea serviciilor de internet, integrarea 

tehnologiei digitale și serviciile publice digitale. 

 Soluțiile pe care le propunem ca alternativă la implementarea infrastructurii de 

comunicații 5G sunt menite să asigure protecția sănătății oamenilor și a mediului precum și o 

dezvoltare durabilă, fără a epuiza resursele viitoarelor generații: 

1. Utilizarea conexiunilor fixe de date prin tehnologii existente non-radio (cabluri 

Ethernet, fibră optică etc.), în situațiile în care utilizarea este fixă (de exemplu ATM-

uri, POS-uri bancare, roboți industriali, roboți medicali comandați de la distanță etc.) și 

acolo unde operează marii utilizatori de transmisiuni de date (providerii de servicii 

digitale, companiile/afacerile etc). 

2. IoT (Internet of Things) este un caz similar soluției de mai sus (conexiuni cu latență 

mică prin cabluri Ethernet, fibră optică etc.), marea majoritate a dispozitivelor IoT 

„conectabile” fiind prezente în locații fixe, ne-mobile (Smart Home, Smart City, senzori 

pe echipamente de utilitate publica etc). Excepție pot face cazurile gen Self-Driving 

Cars care trebuie să comunice între ele pentru a-și semnala prezența, dar această 

„tehnologie” poate fi dezvoltată și fără dependența de conexiuni la operatori telecom de 

date mobile, respectiv prin tehnologii standardizabile mai „curate”, similare Bluetooth, 

cu raza de acțiune strict necesară. 

3. Utilizatorii casnici și utilizatorii medii de transmisiuni de date pot folosi în continuare 

dispozitive ce funcționează exclusiv în spectrul de frecvențe deja existente și licențiate, 

necesarul lor de acoperire și viteza fiind foarte bine asigurat de tehnologiile 4G sau 

4,5G, surplusul de viteză asigurat de 5G nefiind substanțial necesar acestor consumatori. 

Aceste lucruri sunt susținute inclusiv de marii producători de hardware din domeniul 

telecom, cu estimări de creștere cu 20-25% a ratei de date în benzi de frecvențe similare 

4G și 4.5G. 

4. Utilizarea spectrului de frecvențe mmWave de zeci de GHz doar în cazuri excepționale 

(conexiuni fixe de date în zone unde cablarea este imposibilă și/sau utilizarea conexiunii 

de bandă largă este temporară) și sub control strict al noilor și corespunzătoarelor 

standarde de protecție a mediului și a sănătății omului, prin monitorizare continuă 

(măsurători fixe și mobile) a emisiilor de radiații EMF în toate zonele de acoperire 5G. 

Noile standarde trebuie create de entități independente de industria telecom, prin 

participarea grupurilor internaționale, a oamenilor de știință specializați în EMF şi 

sănătate, cu adevărat imparțiali şi fără conflicte de interese, ce iau în calcul toate noile 

coordonate ale contextului tehnologic 5G (noi frecvențe utilizate și densitate mult mai 



 

 

mare de conexiuni), urmărind parametrii suplimentari de evoluție a celulei vii expuse la 

câmpul electromagnetic 5G (momentan nimeni nu știe ce se întâmplă pe termen mediu 

și lung cu aceasta). În cazul omului, sunt influențați inclusiv parametrii psihologici, pe 

lângă cei fiziologi, respectiv nu crește doar temperatura (efectul termal al radiației 

electromagnetice). 

5. Crearea unor noi standarde de siguranță bazate pe expuneri cumulative şi nu doar pe 

puterea degajată la un moment dat şi, de asemenea, pe durata expunerii, pe frecvență, 

pe lungimea de bandă, pe modulația frecvențelor, forma undelor, lățimea pulsului 

precum şi pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic. Antenele 

trebuie restricționate în spații specifice și identificabile public. Pentru a proteja oamenii, 

antenele trebuie localizate departe de locuri în care oamenii locuiesc şi muncesc şi 

excluse de pe căile publice de deplasare ale oamenilor. Pentru a proteja animalele 

sălbatice, aceste antene trebuie excluse din parcuri naționale şi prezența lor să fie strict 

limitată în ariile îndepărtate ale Pământului. Pentru a proteja viața în ansamblul ei, 

sateliții pentru comunicații comerciale trebuie limitați ca număr şi interziși pe orbita 

joasă şi medie a Pământului. Rețelele fazate trebuie să fie interzise atât pe Pământ cât şi 

în Spațiu. 

6. Crearea și implementarea unor proceduri de planificare locală care să impună limite noi, 

specifice, ale emisiilor câmpului electromagnetic (EMF), în funcție de specificul zonei 

acoperite (densitatea și traficul de populație, arhitectura, potențialul de reflexie a 

undelor radio către zone sensibile etc). 

7. Elaborarea cadrului legislativ și a regimului legal agreat şi comprehensiv care să-i regle-

menteze pe cei ce vor purta responsabilitatea legală pentru distrugerea sau afectarea 

vieții sau a proprietății, rezultate din expunerea la 5G, fie terestră, fie spațială și moda-

lități drastice de sancționare în cazul nerespectării legii. 

8. Educarea populațiilor cu privire la excesul utilizării tehnologiei și poluarea câmpurilor 

electromagnetice generate atât de antene cât și de orice dispozitiv portabil conectat la 

rețeaua de comunicații, informarea cetățenilor, inclusiv a profesorilor şi doctorilor, 

asupra riscurilor de sănătate (pentru adulți şi copii) produse de radiații RF şi de ce 

trebuie şi cum pot ei evita comunicațiile wireless şi stațiile de bază, în special în sau 

lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă. 

9. Crearea unor grupuri internaționale de oameni de știință specializați în EMF, sănătate, 

biologie şi fizică atmosferică, în scopul de a dezvolta un cadru de reglementare 

cuprinzător care să garanteze că folosirea spațiului cosmic este sigură pentru oameni şi 

mediu, luând în considerare radiațiile RF, gazele de evacuare ale rachetelor, funinginea 

neagră şi reziduurile spațiale precum şi impactul lor asupra stratului de ozon, a încălzirii 

globale, a atmosferei şi a conservării vieții pe Pământ. Nu doar tehnologia terestră 

trebuie să fie sustenabilă, dar şi cea din spațiu, atât pentru adulți şi copii cât și pentru 

animale şi plante. 

 Actele normative din domeniul comunicațiilor electronice trebuie să cuprindă 

prevederi cu privire la următoarele măsuri de protecție a populației împotriva radiațiilor 

câmpurilor electromagnetice emise de rețeaua 5G: 

 Măsuri de protecție, de inviolabilitate a domiciliului prin minimizarea nivelurilor 

expunerii radiațiilor de radiofrecvență, de la tehnologiile wireless, care pătrund în casă 

prin pereți; 

 Publicarea imediată a tuturor locațiilor stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii 

telecom din România (Inventarul rețelelor publice de comunicații electronice și al 

elementelor de infrastructură fizică) și a benzilor de frecvențe pe care operează. 

ANCOM are aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor de comunicații 



 

 

electronice, prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații 353/2015, privind procedura de acordare a drepturilor de 

utilizare a frecvențelor radio; 

 Monitorizarea serioasă, consistentă, permanentă a radiațiilor câmpurilor 

electromagnetice și asigurarea că expunerile la radiațiile de radiofrecvență, atât 

ocupaționale cât și ambientale, sunt considerabil mai mici; 

 Modificarea limitelor de expunere la radiații de frecvență radio, care să protejeze în mod 

real omul și natura de efectele biologice negative ale câmpurilor electromagnetice. Orice 

extindere în continuare a tehnologiilor wireless este iresponsabilă, dacă se mențin 

actualele standarde, care sunt extrem de permisive și reducționiste (prin parametrul unic 

SAR = efectul termic). Aceasta, în ciuda existenței atâtor dovezi care demonstrează că 

efectele non-termice asupra celulei vii sunt extrem de grave, destructurând ADN-ul și 

astfel tot ce e viu se îmbolnăvește grav și moare; 

 Promovarea utilizării exclusive a soluțiilor cu fir în domeniul casnic și în instituțiile 

publice, în special în grădinițe, școli, colegii, universități, case de îngrijire, maternități, 

spitale etc.; 

 Eliminarea de pe piață a echipamentelor care emit radiații continuu, cum ar fi telefoanele 

fără fir, internet wireless, acces Wi-Fi, contoarele inteligente wireless etc. Aceste 

dispozitive ar trebui să funcționeze doar când este necesar și astfel să emită radiații de 

radiofrecvență numai la cererea utilizatorului; 

 Legiferarea protecției speciale pentru copii și adolescenți, în fața pericolului radiațiilor 

de radiofrecvență. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu ar trebui să utilizeze deloc telefoane 

mobile sau echipamente fără fir. De asemenea, copii și adolescenții cu vârste cuprinse 

între 8 și 16 ani nu ar trebui să utilizeze telefoane mobile, decât în caz de urgență. 

Telefoanele mobile și echipamentele fără fir nu pot fi instrument de publicitate pentru 

copii și adolescenți; 

 Atașarea vizibilă a etichetelor de avertizare, împreună cu instrucțiuni de siguranță, 

inclusiv în manuale de utilizare, pentru a promova și conștientiza necesitatea reducerii 

expunerii la radiațiile telefoanelor mobile și altor dispozitive fără fir; 

 Marcarea în mod clar a zonelor protejate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv a celor 

electro-hipersensibile. Trebuie stabilite zone publice fără acoperire și fără emițători 

wireless, în special în transportul public, similar zonelor pentru nefumătorii. Este 

inadmisibil ca proiectul de lege cu privire la infrastructura destinată comunicațiilor 

electronice să nu prevadă necesitatea studiilor de impact și marcarea din partea celui 

care implementează în teritoriu a zonelor unde sunt instalate dispozitive radiative. 

Marcarea trebuie să fie vizibilă de către populație, pentru informarea ei corectă; 

 Promovarea dezvoltării de tehnologii de comunicații cu consum redus de energie 

electrică, care sunt mult mai puțin invazive și mult mai compatibile cu sănătatea ființelor 

vii; 

 Promovarea soluțiilor cu fir cablu/fibră optică pentru aplicațiile de uz casnic și 

facilitățile publice. Utilizarea rețelelor cu fibră optică ca bază a tehnologiei moderne, 

durabile și performante, care satisface cererea în creștere a ratelor tot mai mari de 

transmisie de date; 

 Asigurarea de fonduri guvernamentale și investiții pentru cercetarea industrială 

independentă și pentru educație în domeniu, care să nu ascundă descoperirile științifice 

și medicale despre riscurile tehnologiei wireless, ci care clarifică aceste riscuri. 

 

 



 

 

ANEXA 18 

Comunicațiile electronice pot deveni arsenal militar în războiul hibrid 

 

 Tehnologia rețelei 5G este de sorginte militară. Tehnologiile militare care operează, de 

zeci de ani, în benzile de frecvență cuprinse între 300 MHz și 300 GHz, cu lungimi de undă 

cuprinse între 1–1000 milimetri, sunt numite directed energy weapon (DEW). Microundele pe 

care tehnologiile 5G operează și vor opera sunt de obicei preferate de DEW, astfel încât, acest 

tip de dispozitiv este uneori numit armă cu microunde cu putere mare sau armă HPM. 

 

 Mai jos sunt extrase articole din Strategia Națională de Apărare a României 2020-2024 

care reprezintă dovada că infrastructura comunicațiilor electronice are caracter militar, deși este 

destinată uzului public: 

 

 “8. Evoluţiile din domeniul tehnologic determină diversificarea şi creşterea 

complexităţii riscurilor şi ameninţărilor de securitate, precum atacurile cibernetice, activităţile 

specifice domeniului informaţional (acţiuni ostile/de influenţă derulate în spaţiul public, 

dezinformare, răspândirea de ştiri false/fabricate etc.) şi posibile efecte nocive şi 

destabilizatoare ale importului unor tehnologii cu uz civil în cadrul acţiunilor asimetrice şi 

hibride, generând noi provocări de securitate.” 

 

 61. Asigurarea securităţii şi protecţiei infrastructurilor de comunicaţii şi tehnologia 

informaţiilor cu valenţe critice pentru securitatea naţională, precum şi cunoaşterea, prevenirea 

şi contracararea ameninţărilor cibernetice derulate asupra acestora de către actori cu 

motivaţie strategică, de ideologie extremist-teroristă sau financiară.  

73. Sub impulsul dezvoltărilor tehnologice, lumea contemporană va deveni, cel puţin pe termen 

mediu, un spaţiu de manifestare a unor riscuri şi ameninţări interconectate, care vor creşte 

complexitatea, incertitudinea şi volatilitatea mediului global de securitate. Acestor tendinţe 

li se adaugă creşterea relevanţei actorilor non-statali - în contextul dezvoltării noilor tehnologii 

- şi 

proliferarea şi redimensionarea unor ameninţări transfrontaliere, precum terorismul, 

hacktivismul şi criminalitatea organizată. Tendinţa exponenţială de dezvoltare a 

tehnologiilor emergente (5G, inteligenţa artificială, big data, Internet of Things, cloud şi 

smart computing) generează, pe de o parte, nevoi de creştere şi îmbunătăţire a comunicaţiilor 

care vor susţine servicii digitale inovatoare menite să sprijine cetăţenii şi mediul de afaceri, iar, 

pe de altă parte, necesităţi de colectare şi securizare a datelor şi informaţiilor vehiculate în 

sistemele respective. 
 

 74. Având în vedere că reţelele 5G vor susţine multiple aplicaţii de comunicaţii şi 

tehnologia informaţiilor implementate inclusiv la nivelul infrastructurilor critice, 

confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea telecomunicaţiilor vor constitui probleme 

importante din perspectiva securităţii naţionale.     Vulnerabilităţi tehnologice ale reţelelor 

5G ar putea fi exploatate pentru 

compromiterea în lanţ a infrastructurilor interdependente, cu riscul provocării unor 

daune severe. 
 

 93. Tendinţele tehnologice pentru dezvoltarea de noi armamente sunt influenţate de 

evoluţia ameninţărilor, dar şi de dezvoltarea şi maturizarea de noi tehnologii din zona bunurilor 

de larg consum, care ar putea fi utilizate în cadrul acţiunilor de tip asimetric şi hibrid. 
Tehnologiile cele mai relevante pentru domeniul securităţii vor fi: vectorii hipersonici, 



 

 

tehnologia 5G, infrastructuri de comunicaţii cuantice, aplicaţiile laser şi electromagnetice, 

echipamente de monitorizare a spaţiului aerian şi submarin, inteligenţa artificială, platformele 

autonome. 

 

 134. Interferenţe nedorite şi preluări străine ostile ale unor operatori economici de 

interes naţional şi a unor procese vitale precum telecomunicaţiile, energia şi porturile pot 

dăuna securităţii naţionale şi ordinii publice. lnfrastructurile necesare bunei desfăşurări a 

vieţii social-economice sunt, în lipsa unor eforturi conjugate şi coerente de modernizare, 

digitalizare şi finanţare optimă, expuse agresiunilor interne şi externe şi pasibile a fi aduse în 

stare de nefuncţionare. 

 

 154. Riscul declanşării unui conflict armat interstatal se menţine redus, dar se profilează 

riscul adaptării operaţiunilor ofensive cu caracter hibrid la evoluţiile tehnologice, printr-o 

diversificare continuă a modalităţilor de acţiune şi a resurselor coordonate, în scopul afectării 

intereselor naţionale, inclusiv de securitate. 

 

 163. Nivelul redus de securitate cibernetică a infrastructurilor de comunicaţii şi 

tehnologia informaţiei din domenii strategice (inclusiv ca efect al vulnerabilităţilor 

tehnologice şi procedurale ale infrastructurilor deţinute de operatorii de comunicaţii) 

facilitează derularea de atacuri cibernetice de către actori statali sau non-statali. 
 

Sursa: 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tari

i_2020_2024.pdf. 
 

 

ANEXA 19 

Documentații și bibliografie 

Arhiva documentelor referite în acest document poate fi accesată la următoarele adrese: 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2020/06/ARHIVA-Coalitia-STOP-5G-CAE.zip; 

sau 

https://drive.google.com/file/d/1ADqnPgFSQrV2pSu63wAYlMRkXAFp_e6Y/view. 

Documente cu informații semnificative referitoare la problemele tehnologiei 5G: 

1. Memoriul adresat Comisiei pentru afaceri europene din Senat 

 Reprezintă răspunsul Coaliției STOP 5G România la Comunicarea Comisiei Europene 

intitulată ”Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în 

aplicare a setului de instrumente al UE”. 

Memoriul are două secțiuni (una de întrebări și una de detaliere a contextului științific, 

juridic etc), ambele separate pe secțiuni, astfel: 

●     siguranța sănătății; 

●     siguranța ecologică; 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2020/06/ARHIVA-Coalitia-STOP-5G-CAE.zip
https://drive.google.com/file/d/1ADqnPgFSQrV2pSu63wAYlMRkXAFp_e6Y/view


 

 

●     siguranța națională; 

●     siguranța socio-economică; 

●     siguranța respectării drepturilor fundamentale ale omului; 

●     siguranța cibernetică. 

Fișier arhivă: #1.Memoriu pentru informarea Comisiei pentru Afaceri Europene 

referitoare la problemele de siguranta a tehnologiei 5G.pdf 

2. Petiția Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România, semnată 

de 28 566 de cetățeni. 

Fișiere arhivă: #2. 28566 semnături la data de 20.05.2020 ale petitiei.pdf; #2. Petiție 

Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România - screenshot.png 

3. Petiția Cerem Ministerului Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în 

România, semnată de 17 744 de cetățeni. 

Fișiere arhivă: #3. Petitie Cerem Ministerului Sanatatii sa evalueze implementarea 

tehnologiei 5G în Romania-set semnaturi_1.pdf; #3. Petitie Cerem Ministerului 

Sanatatii sa evalueze implementarea tehnologiei 5G în Romania-set semnaturi_2.pdf; 

#3. Petitie Cerem Ministerului Sanatatii sa evalueze implementarea tehnologiei 5G în 

Romania-screenshot.png 

4. Memoriul Național STOP 5G, semnat de 81 de organizații din România și depus la 

Ministerul Comunicațiilor împotriva Proiectului de OUG privind simplificarea procedurii de 

autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară 

susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, proiect ce vizează modificarea legislativă a mai multor legi primare cu 

privire la accesul pe proprietatea privată și în zonele naturale protejate, autorizarea instalării 

antenelor pe proprietatea publică ș.a. Crearea și menținerea acestui proiect de OUG, profund 

neconstituțional, este dată de HG nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, 

publicată în Monitorul Oficial în 04.07.2019, strategie care, de asemenea, are un caracter 

profund anticonstituțional. 

Fișier arhivă: #4. Memoriu-National-MCTI -Societatea-Civica.pdf. 

5. Apelul internațional Stop 5G pe Pământ și în spațiu 

 300.000 de persoane din 218 țări și teritorii au semnat, până la finalul lunii mai a anului 2020, 

apelul internațional pentru oprirea dezvoltării rețelelor 5G, inclusiv prin sateliți spațiali. Printre 

semnatarii apelului se află mii de cercetători, specialiști în câmpurile electromagnetice, 

telecomunicații, medicină, microbiologie, biotehnologie sau bioinginerie și mii de organizații 

academice și civice. Semnatarii apelului avertizează că radiațiile de frecvențe radio (RF) ale 

rețelelor 5G vor afecta fără precedent mediul, la scară globală. Acești specialiști sunt alarmați 

de faptul că industria telecom ignoră numeroasele dovezi ale efectelor clinice pe care radiațiile 

le au asupra sănătății. Prin 5G orice ființă vie de pe glob va fi expusă poluării electromagnetice 

24/24 ore, fără să se poată proteja. 



 

 

 Fișiere arhivă: #5 Apel international - Stop 5G pe Pamant si în Spatiu.pdf; #5. Categorii 

-Semnatari ai Apelului International.pdf; #5. Apelurile Internationale privind radiatiile EMF 

wireless.pdf; #5. Petitii Internationale.pdf 

6. Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul “Dacă 

implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației 

mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor 

sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind 

protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru 

Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS 

Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S. (vedeți fișierul nr. 6 din arhiva atașată). 

 Fișier arhivă: #6. Opinia Legala asupra tehnologiei 5G.pdf 

 Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române considera radiațiile electromagnetice ”ecocid” și solicită aplicarea urgentă în România 

a Principiului Precauției în privința implementării 5G. ”[Este necesar un] control și 

supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, 

precum și generarea unui contencios pe măsură. [...] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar 

putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi 

crime contra umanității, cea de  ecocid electromagnetic." 

 Referințe online la: https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-

electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-

crime-impotriva-umanitatii; https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-

privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice. 

7. Obiecțiile depuse de noi în instanță, privitoare la HG nr. 429/2019 privind Strategia 5G 

pentru România. 

 Asociația ANGEL și mandatarii acesteia au solicitat suspendarea, revocarea și anularea 

Hotărârii nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, ce aduce în mod direct 

atingere dreptului la sănătate, la viață, la proprietate, la intimitate și altor drepturi fundamentale 

ale românilor. Promovarea tehnologiei 5G prin astfel de acte legislative poate crea premisele 

unui genocid național și planetar! 

 Avem deja în istorie numeroase exemple de produse nocive și fatale pe care producătorii 

le-au prezentat drept sigure. A trebuit să moară oameni pentru ca industria și guvernele să 

admită că sunt nocive (amintim doar două exemple: tutunul și azbestul). De aceea nu putem 

promova legislația favorabilă tehnologiei 5G fără studii de impact, studii medicale și fără o 

maximă precauție. Nu putem aloca frecvențe și spectru radio fără o analiză multisectorială la 

nivelul ministerelor, a comisiilor din Parlament și fără o consultarea reală cu toți cetățenii. Nu 

este cazul să fim expuși cu toții unor riscuri inutile - poluarea electromagnetică masivă generată 

de 5G, când dispunem deja și putem folosi o tehnologie suficient de performantă (fibra optică 

sau rețeaua 4G). 

 Fișier arhivă: #7. ANGEL-Plangere Prealabila HG 429_2019.pdf. 

https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii
https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii
https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii
https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice
https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice


 

 

 Prezentăm o serie de demersuri civice și juridice ale membrilor Coaliției STOP 5G 

România, ca reacție la faptul că ANCOM elaborează, în mod iresponsabil, o serie de acte 

normative destinate implementării 5G, fără a ține cont de lipsa studiilor de risc și de Principiul 

Precauției. 

 Aceste studii și o suficientă precauție sunt foarte necesare în cazul tehnologiei 5G. 

Societatea civică le-a solicitat în mod justificat și repetat prin petiții, memorii și plangeri 

prealabile, care au fost trimise și celorlalte instituții implicate, precum Ministerul Sănătății, 

Ministerului Mediului, MCTI și SGG, de la care nu am primit răspuns (sau răspunsurile au fost 

evazive și incomplete, prin care dovedesc iresponsabilitatea față de cetățenii pe care ar trebui 

să-i servească. 

 Facem cunoscute obiecțiile noastre privind actele normative înaintate de ANCOM 

Guvernului, cu privire la Spectrul Radio Românesc, care este o resursă naturală limitată și 

proprietate publică a poporului român. Contestarea acestor acte se bazează pe faptul că această 

resursă naturală va fi exploatată abuziv de tehnologia 5G, deoarece dispozitivele 5G agregă 

conexiunile pe multiple frecvențe simultan și cresc masiv poluarea electromagnetică, pe lângă 

celelalte riscuri de natură cibernetică, de sănătate, de siguranță națională etc. 

 Coaliția STOP 5G a făcut memorii și plângeri prealabile adresate ANCOM pe anumite 

proiecte de acte normative destinate tehnologiei 5G, pentru a solicita dezbateri publice, foarte 

necesare, referitoare la 5G, împotriva modificării Tabelului național de atribuire a benzilor de 

frecvențe (TNABF) și a Proiectului de caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de 

selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în 

benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, documente ce au la 

bază tot anticonstituțională HG 429/2019, pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România. 

 Prin toate aceste demersuri civice și juridice am solicitat ANCOM-ului, în mod justificat 

și argumentat, corespunzător contextului, următoarele: 

1. Dezbateri publice transparente pe tema implementării 5G, cu participarea amplă 

a factorilor sociali decidenți, înainte de luarea oricăror decizii de suplimentare a 

spectrului radio sau de implementare a tehnologiilor 5G în România; 

2. Anularea modificărilor din Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe 

(TNABF), care permit operabilitatea tehnologiilor 5G în România; 

3. Anularea procedurii de selecție, implicit anularea caietului de sarcini și a 

oricăror acte subsecvente ce decurg ca efect din el până la clarificarea riscurilor 

la care vor fi supuși cetățenii României; 

4. Să nu suplimentați spectrul radio pentru 5G și să investiți în optimizarea utilizării 

spectrului existent/licențiat; 

5. Să realizați studii de impact referitoare la afectarea sănătății publice și a mediului 

înconjurător, cauzată de implementarea tehnologiilor 5G; 

6. Să actualizați standardele de siguranță a sănătății publice referitoare la 

expunerea la radiațiile câmpurilor electromagnetice, care vor fi supuse 

consultării publice. Noile standarde trebuie alese împreună și cu acordul 

instituțiilor din domeniul sănătății publice, inclusiv pe baza unor studii 

independente realizate în acest domeniu; 

7. Să realizați monitorizarea completă și transparentă a utilizării spectrului radio în 

domeniul telecomunicațiilor. Să faceți publică harta tuturor stațiilor de 

radioemisie, cu tipul și frecvențele pe care operează acestea, listă pe care 



 

 

ANCOM este obligat prin lege sa o aibă și s-o pună la dispoziția cetățenilor, pe 

a căror proprietate (privată și publică) sunt amplasate stațiile; 

8. Să realizați studii de impact referitoare la afectarea sănătății publice și a mediului 

înconjurător, cauzată de implementarea tehnologiilor 5G. De asemenea, 

solicităm realizarea și publicarea studiilor necesare de impact social, asupra 

sănătății și asupra mediul înconjurător al tehnologiei 5G, pentru toate cazurile 

de utilizare (Mobile Broadband – date mobile; FWA – fixed wireless access 

etc.), în egală măsură pentru toate benzile de frecvențe radio ce urmăresc 

implementarea 5G: sub 6 GHz (<6 GHz) și peste 20 GHz (>20 GHz); 

9. Să aplicați principiul precauției și să nu concretizați recomandările Comisiei 

Europene de licențiere a cantității suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G. 

Împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică să realizați studii și 

monitorizări ample și corespunzătoare contextului actual, cel puțin în ceea ce 

privește impactul asupra sănătății fizice și psihice, pe care îl dovedesc deja 

tehnologiile 2G, 3G și 4G existente; 

10. Oprirea oricăror demersuri de facilitare guvernamentală (inclusiv vânzarea de 

licențe de utilizare spectru radio) a implementării unor noi tehnologii de 

comunicații radio, cum este și 5G, înainte de realizarea studiilor de impact 

solicitate anterior; 

11. Participarea reprezentanților societății civice, în temeiul dispozițiilor art. 9, alin. 

3 din Legea 429/2019, la toate ședințele de lucru ale Grupului de lucru - GLI 5G, 

la care ANCOM este Secretar. Astfel, ni s-ar permite accesul la toate informațiile 

existente și participarea în cunoștință de cauză la luarea deciziilor cu privire la 

introducerea 5G, având în vedere că această implementare are impact asupra 

întregii societăți, fiind vorba de aspecte ce țin de securitatea vieții și a mediului 

înconjurător. 

 Fișiere arhivă: #8. ACV- CONTESTATIE ANCOM TNAFB .pdf; #8. APC-APR-PV-

Plangere prealabila ANULARE CAIET DE SARCINI ANCOM- nr de inregistrare.jpeg; #8. AP-

PV-Adresa de solicitare dezbateri publice ANCOM - Plan actiuni 2020 .pdf; #8. Dreptate - 

Cerere dezbatere publica 5G la ANCOM.pdf; #8. Motivare APC-APR-PROVITA-Plangere 

prealabila anularea Caietului de sarcini ANCOM.pdf. 

 

9. În februarie 2020, a fost publicat un amplu studiu cu privire la tehnologia 5G realizat de 

Ronald N. Kostoff, doctor în Științele Aerospațiale și Mecanice la Princeton, cercetător afiliat 

la Georgia Institute of Technology și savant recunoscut, cu sute de articole recenzate. Studiul 

este intitulat ”Cel mai mare experiment medical neetic din istoria umană” și reprezintă o 

argumentație solidă a îngrijorării și poziției noastre ferme împotriva tehnologiei 5G. 

 Surse: https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452, sau 

https://elektrosmog.voxo.eu/video/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf. 

 Redăm aici un citat sinteză din cele 1000 de pagini ale studiului: "Marea majoritate a 

populației a acordat consimțământul informat greșit despre această expunere. Această 

informație greșită este furnizată de industria telecomunicațiilor, de către lobby-iștii săi, de 

partenerii săi guvernamentali, de activiștii politici, de brațele sale de marketing (mass-media 

mainstream) și chiar de unii activiști academici. Nu se cunosc efectele adverse severe cauzate 

de radiațiile wireless, nu se cunoaște întinderea completă a infrastructurii de radiații wireless 

existente, cu atât mai puțin nu se cunosc daunele preconizate de infrastructura 4G si 5G 

https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452
https://elektrosmog.voxo.eu/video/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf
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implementate rapid astăzi. Încercarea de a identifica măsura completă a acestor efecte adverse 

este experimentul medical global care se desfășoară acum. Faptul că acest experiment se 

desfășoară cu consimțământul informat greșit, îl face cel mai mare experiment medical neetic 

din istoria umanității!” 

Fișier arhivă: #9. LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf. 

10. Studiul european REFLEX (2004) a fost realizat în numele UE de 12 instituții 

academice pentru un buget total de peste 3 milioane de euro. Rezultatele arată că, deși o valoare 

SAR de 1,3 W / kg (reprezentativă pentru numeroase telefoane mobile și considerată inofensivă 

și legală), radiația electromagnetică neionizantă produce daune biologice semnificative în 

celulele umane și în special la ADN. Punctul cheie este că, în sfârșit, s-au efectuat cercetări 

structurale asupra efectelor non-termice ale radiațiilor 2G (GSM), radiațiilor 3G (UMTS) și ale 

câmpurilor magnetice din instalații și dispozitive electrice. În 24 de ore, prin efectul cumulativ 

radiațiile neionizante se comporta similar cu radiațiile ionizante în privința ADN-ului. 

 Referințele studiului REFLEX sunt la următoarele adrese: 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en http://www.verum-

foundation.com/projects/reflex.html 

Fișier arhivă: #10 REFLEX Final Report.pdf 

 Raportul CIA declasificat recent (1977) care rezumă șapte studii despre efectele 

biologice semnificative cauzate de nivelurile de radiații ale undelor milimetrice pe 

frecvențele  37-60 GHz - niveluri de expunere despre care agențiile guvernamentale ne spun că 

sunt „sigure”! Raportul a fost publicat în urmă cu mai bine de 40 de ani, dar rămas confidențial, 

“Government Use Only” (Doar pentru uzul guvernului - engl.). 

 Sursa: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP88B01125R000300120005-6.pdf. 

 La pagina 11 al acestui raport - traducere americane aflați articolul Reactivitatea 

megakaryocitelor din măduva osoasă în șoareci albino expuși la câmp electromagnetic de 

microunde de intensitate scăzută (in rev. Kieveana Tsitologiya I Genetika, Nr. 1, 1977 pp. 27-

29, de E. I. Obukhan, Institutul Stiintific si Tehnic de Igiena Generala si Comuna). De observat 

ca nivelele de densitate de putere, S, folosite pe grupurile testate în studiu au fost 500 μW/cmp 

(5W/mp) si 50 μW/cmp (0.5W/mp) sunt actualmente considerate legale în România (pentru că 

sunt mai mici de limita de 10W/mp impusă conform Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 

1193 din 29.09.2006 - Normele privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri 

electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz). 

 A se vedea concluzia studiului la pagina 13: “În condițiile aplicării unice (500 μW/cmp 

= 5W/mp) și intermitente (50 μW/cmp) de energie pe SHF (radio-frecvente, 3-30GHz (6 ore 

expunere) unele megacariocite [celule ale măduvei osoase, generatoare de trombocite n.n.] 

sunt distruse. Activitatea funcțională (trombocitopoieza) este crescută în raport cu grupul de 

control, mai relevant în cazul aplicării unice [de 5W/mp, n.n.]” 

 La pagina 61 din document sunt prezentate rezultatele cercetătorilor ruși, obținute încă 

din 1973. Studii morfologice, funcționale și biochimice făcut pe oameni și animale au arătat ca 

undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și 

organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase 
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https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en
http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html
http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf?fbclid=IwAR0zydEd2wxEL-XwdDSGOik3r13L1o1LV_atbx_A4VZE8fAeheRGi9exnyo
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf?fbclid=IwAR0zydEd2wxEL-XwdDSGOik3r13L1o1LV_atbx_A4VZE8fAeheRGi9exnyo


 

 

și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor ce 

participa în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic. Măsura efectelor negative ale 

undelor milimetrice a depins de durata radiației și de caracteristicile individuale ale 

organismului. (Efectul Biologic al undelor radio milimetrice, în revista Kieveana 

VRACHEBNOYE DELO in Russian No 3, 1977 PP 116-119 [Autor: N. P. Zalyubovskaya, 

Institutul Științific de Microbiologie și Vaccinuri Khar’kov, și Sera imeni Mechnikov] 

 Așadar, se știa dinaintea implementării și utilizării comerciale că arhitectura presupusei 

“noi” tehnologii 5G pe noi frecvențe de ordinul GHz folosite de decenii în domeniul militar că 

DEW (Directed-Energy Weapon) și se cunoșteau, apriori implementării, efectele nocive asupra 

biologicului, care acum sunt ocultate sau negate de promotorii acestei tehnologii. 

Fișier arhivă: #10. Declassified-Russian-mmWave-Study-1977.pdf 

 Un alt raport al serviciului de spionaj militar DIA al SUA din 1976 despre efectele 

radiațiilor EMF folosite ca armă DEW (Directed-Energy Weapon) și stadiul de cercetare al 

țărilor comuniste. Pasajele importante sunt subliniate cu galben sau cu chenar roșu în 

respectivul raport. Efectele asupra viului determinate prin studii sunt multiple și enumerăm: 

sângele, sistemul cardiovascular, celulele, sistemul nervos central, sistemul digestiv, glandele, 

metabolismul, sistemul reproductiv, aparatul vizual și cel auditiv. 

 Acestea nu sunt decât două exemple din enorm de multele astfel de studii  - vezi lista 

publicațiilor de la punctul 11. Pe cele precum acesta, realizate în mediul militar și inaccesibile 

publicului industria le-a ignorat cu buna știința de a le face publice tocmai din pricina 

rezultatelor dezastruoase. Oricine susține că nu avem studii consolidate referitoare la efectele 

negative termice și nontermice ale radiațiilor neionizante wireless, nocive sănătății și mediului 

natural este ignorant, ne/dezinformat, inconștient sau rău intenționat. 

Fișier arhivă: 

#10  US_DIA_1976_biological_effects_of_electromagnetic_radiation.pdf. 

11. Referințe bibliografice ale studiilor științifice despre efectele negative ale radiațiilor 

wireless (în general, inclusiv 5G). 

 346 pagini cu mii de titluri și autori din reviste și jurnale de necontestat, peer-reviewed, 

de la Journal of American Medical Association (JAMA - în text) pana la (majoritatea din lista) 

publicațiile IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), e.g. Proceedings of IEEE 

sau IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering. 

 Ni se spune ca știința s-ar fi pronunțat. Ei bine, aceasta lista reprezintă cel mai viu și 

mai palpabil argument ca știință, experții, dacă s-au pronunțat, au făcut-o fie cu scepticism, fie 

trăgând semnale de alarma fie recomandând, și ei, precauția în ce privește adoptarea 

nerestricționată a tehnologiilor fără fir. 

Fișier arhivă: #11. REFERINTE efecte negative radiatii EMF.pdf. 

12. De-a lungul anilor au fost soluționate de instanțele judecătorești atât în România cât și 

în alte țări multiple plângeri împotriva radiațiilor emise de rețelele mobile telecom, în baza 

probării efectelor negative asupra sănătății a radiațiilor emise de echipamente fără fir. 



 

 

Fișiere arhivă: #12. Litigii în alte tari privitoare la radiația wireless .pdf; #12. Litigii în 

România privitoare la radiația antenelor.pdf. 

13. La nivel mondial, mai multe guverne și organizații interzic tehnologiile wireless, emit 

legislație de protecție împotriva radiațiilor și formulează avertismente cu privire la pericolul 

radiațiilor neionizante emise de aceste tehnologii de comunicații fără fir, inclusiv cele 5G. 

 Referințe online la: http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-

formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/. 

14. România ar trebui să se numere printre zecile de țări precaute în privința 5G (europene 

și non-europene). Suntem deja conștienți de pericolul iminent al acestei tehnologii, invazive la 

adresa vieții omului și mediului natural și dorim sa prevenim consecințele ireversibile pe care 

aceste sisteme le generează. 

Referințe online la: http://stop5gromania.ro/miscarea-mondiala-stop-5g/. 

15.  Problemele de sănătate din Elveția cauzate de implementarea 5G 

 Elveția avea 665 implementări 5G și se urmărea o acoperire a teritoriului de 90% până 

la sfârșitul anului 2019: https://www.speedtest.net/ookla-5g-map. 

 Din cauza antenelor 5G instalate în apropierea casei lor, în inima Genevei, locuitorii din 

aceea zonă se plâng că suferă de diverse probleme de sănătate, amețeli, dureri de cap și tinitus. 

Respectivii sunt victime ale unei tehnologii ale căror pericole nu au fost suficient testate? Iată 

ce spune un doctor și membru al Parlamentului federal, Bertrand Buchs: “Văd din ce în ce mai 

multe mărturii de acest gen. În lipsa unor studii clare, nu avem dreptul să le spunem acestor 

oameni că își imaginează/induc stările. Cu undele milimetrice 5G nimeni nu știe ce se poate 

întâmpla. Mai ales când luăm în calcul potențarea lor, cu alte cuvinte, amestecul lor cu 3G, 4G 

și Wi-Fi. Repet, după ce am încercat să mă informez în bazele de date la care am acces în 

calitate de medic: nu există încă un studiu serios, ceea ce nu este surprinzător când știi că această 

tehnologie a fost dezvoltată în China, apoi în Statele Unite. În Elveția am putea deschide o linie 

pentru persoanele care se simt rău, să ascultăm aceste plângeri și să le examinăm. Țara noastră 

are mijloacele și abilitățile necesare. Dezbaterea trebuie lansată, pentru că această poveste este 

departe de a se termina.” 

 Sursa: https://www.globalresearch.ca/swiss-magazine-reports-first-5g-injuries-

geneva/5684233. 

 Dr. Oleg Grigoriev este directorul INPRN (Russian National Committee on Non-

Ionizing Radiation Protection) și membru al Comitetului de consultanță al Trustului 

Internațional de Cercetare în Domeniul Radiațiilor (RRT), care sunt principalii susținători ai 

abordării precaute a folosirii radiațiilor electromagnetice (EMR) și cei care susțin alocarea de 

fonduri substanțiale de către guverne și industrie pentru cercetarea radiațiilor neionizante. Oleg 

Grigoriev compară implementarea 5G cu o „Hiroshimă lentă”, iar predecesorul său, Yury 

Grigoriev afirma că „Omul a eradicat Ciuma Neagră, dar a creat noi probleme - poluarea cu 

radiații electromagnetice”. 

 Sursa:https://www.radiationresearch.org/campaigns/quotefrom-professor-oleg-

grigoriev-regarding-5g/. 
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17.  În 2011, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat radiația de frecvență radio 

ca un posibil factor cancerigen de Clasa 2B. Dr. Jonathan M. Samet, Senior Scientist, Președinte 

în 2011 al Grupului de Lucru pentru unde electromagnetice al IARC (Agenția Internațională 

pentru Studiul Cancerului din cadrul OMS) a declarat: Clasificarea IARC Clasa 2B implica o 

garanție de siguranță ce NU  [subl. ns.] poate fi oferită -[ceea ce reprezintă] un motiv de 

îngrijorare, dată fiind perspectiva ca majoritatea populației lumii vor avea expunere permanentă 

la câmpuri electromagnetice”. 

 Există, de asemenea, consilieri experți ai OMS care fac declarații clare, susținute de 

dovezi științifice, că radiațiile de radiofrecvență sunt cancerigene. În sursa web sunt declarațiile 

și videoclipurile experților OMS ce susțin reclasificarea din „posibil cancerigen” în 

„PROBABIL cancerigen” sau „CUNOSCUT cancerigen”. 

Sursa: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/. 

18.  Programul Național de Toxicologie al SUA a stabilit că radiațiile de frecvență radio de 

tipul 5G pot provoca cancer. 

Sursa: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html. 
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