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Prezentare generală

• 5G în context internațional și național;

• Problematicile implementării tehnologiei și rețelei 5G;

• Riscuri, implicații, efecte, consecințe, responsabiltăți;

• Soluții centrate pe sustenabilitate de ordin politic, administrativ 
și legislativ imperios necesare în contextul 5G și al tehnologiile 
emergente  precum IoB, IoT, hiperdigitalizare, automatizare, IA, 
recunoaștere facială.
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Pentru ce este necesar cu adevărat 5G?

Hiperconectivitate fara fir (wireless), posibilitate de acoperire 
și conectare a de 1000x mai multe dispozitive

Viteza mare de transfer, de ordinul Gbps, prin agregare de 
spectru și prin conexiuni multiple în paralel cu ajutorul 
antenelor massiveMIMO (stația de bază phazed-Array a 
operatorului) și MIMO (dispozitivul client)

Latență mică (de ordinul milisecundelor cu infrastructura 
operatorului, nu cu restul Internetului)

Conform specialiștilor, aceste noi capabilități sunt 
necesare doar pentru aplicații precum: Mașini autonome, 
Realitate virtuală, realitate augmentată și  Internet tactil, 
restul aplicațiilor fiind realizabile și cu tehnologia actuală (4G 
LTE, fibră optică)

21/04/2021 stop5gromania.ro     facebook.com/stop5gromania 3



Ce este tehnologia 5G? 

• Hiperconectivitate radiativă fără fir
• Formarea semnalelor radio sub formă 

de fascicule (Beamforming)
• Necesită o cantitate foarte mare de 

spectru radio și poate agrega întregul 
spectru de frecvențe disponibil

• Trecerea 100% la protocol IP (Internet 
Protocol)

• Operatorii de telefonie mobilă devin 
furnizori de cloud computing
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Ce este rețeaua 5G?

Trilioane de obiecte conectate

Sute de milioane de stații radiative

Zeci de mii de sateliți orbitali

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.”

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:201
9:088:SOM:ro:HTML
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Sursa: http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/01/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-10.pdf

Situația facilitării operabilității 5G
raportată în UE la finele lui 2020



Situatia reală, din 
teren, a 5G în UE
Țări care au mai puține confirmări decât România (46) în ce 
privește disponibilitatea și operarea serviciilor comerciale 5G:

• Slovacia 0
• Portugalia 0
• Islanda 1
• Lituania 1
• Estonia 5
• Letonia 7
• Grecia 8
• Norvegia 11
• Danemarca 19
• Bulgaria 22
• Slovacia 28
• Ungaria 29
• Scoția 35
• Croația 38

Sursa foto: la data de 08.04.2021 
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

21/04/2021 stop5gromania.ro     facebook.com/stop5gromania 7



Situația actuală a 
5G în România
Lansarea forțată a serviciilor comerciale 5G s-a făcut în lipsa 
licențelor necesare pentru spectru si în lipsa a permisiunilor 
legislative necesare, dupa cum urmează:

Vodafone - iunie 2019

Digi - iunie 2019

Orange – noiembrie 2019

"În acest moment, în România sunt instalate peste 750 de stații de 
bază 5G (768 cifra exactă), servicii comerciale 5G fiind disponibile
în peste 30 de localitati, dintre care zece mari municipii: București, 
Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu, Constanţa, 
Oradea, Craiova şi Ploieşti, (dar și în zone mic urbane, cum ar
fi Predeal, Bușteni, Năvodari, Bragadiru, Otopeni, Voluntari, 
Pantelimon și Popești-Leordeni, precum și în mai multe zone 
rurale, din punct de vedere al organizării administrative a teritoriului
național, care în realitate se află în imediata vecinătate a unor
municipii cum ar fi Cluj, Iaşi şi Sibiu: Apahida (CJ), Baciu (CJ), 
Florești (CJ), Horpaz (IS), Valea Lupului (IS) sau Șelimbăr (SB) 
sau in jurul municipiului Bucuresti (judet Ilfov): Berceni, 
Chiajna, Dobroeşti, Domneşti, Dudu, Glina, Jilava, Roşu, 
Ştefăneştii de Jos, Tunari etc." conform ANCOM. 2021.

Sursa foto: https://www.speedtest.net/ookla-5g-map la data 08,04,2021
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ESTONIA (DESI 7/28) 5 implementari
ROMÂNIA (DESI 26/28) 46 implementari

Sursa foto:
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

Sursa foto: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1022



Cele mai bune practice în materie de 
securitate 5G ca exemplu în 
Memorandumul SUA - ESTONIA
Estonia a pus vanzatorilor de tehnologie, suplimentar conditiilor semnate de Polonia si
Romania, inca doua conditii: 
1. furnizorii nu ar trebui să fie supuși controlului unui guvern străin, fără un control judiciar

independent; 
2. finanțarea ar trebui să fie transparentă, bazată pe criterii comerciale și să urmeze cele

mai bune practici standard în materie de achiziții, investiții și contractare; 
3. structura acționariatului, parteneriatele și guvernanța corporativă ar trebui să fie 

transparente;
+4. angajamentul față de inovație și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
+5. un istoric al activității ce dovedește respect pentru statul de drept; mediul de 
securitate; respectarea regulilor etice aplicabile furnizorilor; conformarea cu 
standardele de siguranță și cu cele mai bune practici din industrie, pentru
promovarea livrării de produse și servicii într-o manieră vibrantă și robustă. 
Sursa https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-
files/usa_ja_eesti_5g_teemaline_uhisavaldus_0.pdf



Locul codaș din clasamentul DESI dă dovada că 
România nu are nevoie de 5G, ci de programe 
multisectoriale coerente și corect implementate

Locul 26 din 28 in UE la DESI (Indicele economiei
și societății digitale) pentru 2020,:
locul 11 din 28 la conectivitate (depasind
obiectivul si media europeana la viteza si
acoperire) astfel motivul locului codas la general
nu este conectivitatea pe care 5G o pretinde ci:
locul 27 din 28  la capitalul uman, România fiind
pe primul loc la analfabestim digital, 
locul 28 din 28 la utilizarea slabă a serviciilor de 
internet, cauzată de sărăcie și lipsa de educație
locul 27 din 28, integrarea tehnologiei digitale
locul 28 din 28 la servicii publice digitale

Sursa:https://ec.europa.eu/digital-single.../en/scoreboard/romania



Precauție prin restricții HUAWEI in retelele 5G din UE

UK - Guvernul a impus restricții în ianuarie, limitând Huawei 
la 35% din orice rețea 5G RAN sau rețea bazată pe fibră 
până în 2023 și interzicându-l în întregime din nucleu. Mai 
recent, sa decis să interzică vânzările 5G RAN de către 
Huawei după 2020 și a spus că operatorii nu trebuie să aibă 
produse Huawei în rețelele lor după 2027

Franta- ANSSI, agenția franceză de securitate cibernetică, 
nu va reînnoi licențele regionale de echipamente Huawei 
atunci când acestea vor expira, obligând operatorii să 
găsească alternative până în 2028

Polonia a introdus legislația care ar împiedica operatorii să 
cumpere produse vândute de furnizori cu risc ridicat și să le 
solicite să elimine produsele pe care le-au desfășurat deja în 
următorii cinci ani

Germania Autoritățile încă cântăresc o decizie, dar 
preocuparile de la nivelul UE au convins deja Deutsche 
Telekom și Vodafone să elimine Huawei din rețelele lor de 
bază, In ian. 2021  Guvernul federal a prezentat proiectul
„Legii securității IT 2.0” peste 100 de pagini
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926106.pdf

in timp ce legea similara din România are doar 4 pagini. 

http://www.mt.gov.ro/web14/documente/acte-
normative/versiuni_imbunatite/2020/proiect2020-09-02-
173747.pdf

INADMISIBI!!!

Sursa foto și detalii: https://merics.org/en/short-
analysis/eu-china-mappings-interactions-between-eu-and-
china-key-issues



Securitatea cibernetică in UE
Măsuri vadit ineficiente pentru 
populație
Tehnologia 4G are deja mari vulnerabilități cibernetice nerezolvate care vor fi 
proliferate în rețeau 5G, neavând solutii tehnice descoperite favorizează:

furtul de identitate, de date confidentiale, spionaj industrial

interceptarea neautorizată a convorbirilor și a transferurilor de date 

atacurile cibernetice bancare și criminalitatea informațională

Iar gama de agenți de atac este mult diversificată, incluzând:

criminali cibernetici,

agenți infiltrați (proprii și ai unor terțe părți),

state naționale străine (Memorandumul cu SUA),

“hacktivisti” și luptători cibernetici,

teroriști cibernetici,

corporații,

script kiddies.

Extrase din raportul ENISA - harta amenintarilor pentru retelele 5G 
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks

Sursa foto pagina 15 a setului UE de instrumente si eficienta lor redusa in 
garantarea sigurantei 5G
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468



CONTROL PARLAMENTAR
DECIZII RESPONSABILE RIGUROS INFORMATE 
ȘI FUNDAMENTATE
În baza competențelor Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, conforme cu art. 3, 6 și 9 din 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE, în baza Constituței României și legislației românești și 
internaționale din vigoare vă solicităm CONTROL PARLAMENTAR pe legislația deja adoptată de GUVERN și ANCOM 
pentru a permite și facilita legislativ implementarea 5G în România.

De asemenea, în lipsa studiilor de impact și a multiplelor încălcări ale normelor legislative de către ANCOM și GUVERN, 
solicităm infiintarea unei comisii parlamentare speciale, necesare abordarii riguroase a celor două proiecte de lege 
destinate permiterii și facilitării operabilității retelelor 5G in România. Aceste proiecte de lege sunt extrem de importante
pentru siguranța natională si au fost elaborate extrem de superficial, cu multe greșeli si neconstitutionalitati, eludări flagrante 
ale normelor statului de drept, ale rigorilor etice ce se impun in contextul actual.  

Adoptarea acestor legislației care permite 5G in România să se facă responsabil, numai in baza studiilor serioase de impact 
si a unei informari si analize temeinice ale riscurilor la care România și cetatenii sai sunt expusi, si numai daca 
consimtamtul populatiei este dat si este deplin informat.

Spectrul de frecvente radio este proprietate publică a poporului român.

Datele vehiculate, procesate si stocate sunt, de asemenea, proprietatea cetățenilor.

Imobilele pe care se instaleaza și opereaza milioanele de elementeradiative ale retelei 5G sunt proprietate privata a 
cetatenilor in proportie de 90%.

ACOLO UNDE E RISC TREBUIE SA FIE ALEGERE.



Asumarea responsabilității fiecărui decident
în baza unui consimțământ deplin informat

Anchetarea și controlul parlamentar la ANCOM și GUVERN, 

Anchetarea și sancționarea abuzului de putere exercitat de către ministere
și ANCOM, vicierea consimțământului decidenților în formă continuată

Aplicarea în România a Principiului Precauției, 

Realizarea studiilor de impact multidisciplinare și serios fundamentate

O legislație care să promoveze și să protejeze prioritar cetățenii, drepturile
și libertățile acestora, suveranitatea românilor și a României, 

Standarde riguroase și mult mai stricte de protecție a populației și
mediului înconjurător, în fața radiațiilor și vulnerabilităților generate de 
comunicațiile electronice 5G.

Anularea H.G. Nr. 429/04.07.2019 și refacerea strategiei 5G pentru românia în 
concordanța cu nevoile economico sociale specifice
licențierea socială a tehnologiei 5G în baza consimțământului informat al 
cetățenilor, în deplină cunoștință de cauză, nicidecum într-un mod viciat cum 
este în prezent, dacă permit sau NU 5G, la nivel local sau național.

Anularea modificărilor introduse prin legislația emisă ilegal și refacerea ei 
în concordanța cu principiul precauției

Cererea și arhiva https://drive.google.com/drive/folders/13rCQOZHnHVS-
zvCnm8taQ1ISkCr4gFUM?usp=sharing



ANCOM nu își îndeplinește rolul conferit prin legea de funcționare OUG nr. 22/2009, modificată și completată:

– nu monitorizează corespunzător utilizarea spectrului și a radiațiilor emise de echipamentele fără fir. Se eschivează spunând că nu 
are personalul si dotările suficiente, deși pentru toate celelalte activități au întotdeauna tot ce le trebuie și oameni suficienți! Aceasta arată 
clar că în realitate nu vor sa facă corect și consistent monitorizarea prevăzută de lege, deoarece atunci s-ar vădi faptul că radiațiile sunt 
prea mari si intense, inclusiv in locurile unde se afla categorii vulnerabile. Mai mult, ANCOM încearcă să prezinte în mod eronat și 
ostentativ niște măsurători necorespunzătoare, insuficiente care numai monitorizare continua a spectrului nu reprezintă, așa cum am 
prezentat detaliat și cu argumente in petițiile și documentele transmise;

– nu veghează la buna acoperire a serviciilor 4G, dar în schimb accelerează abuziv si neconstituțional adopția serviciilor 5G;

– nu s-a preocupat să optimizeze amplasarea stațiilor de radio emisie în mod sustenabil, neținând cont de cele mai bune practici de 
protecție a populației. De exemplu, în țările democratice UE nu se instalează echipamente radiative de comunicații mobile în preajma 
școlilor, creșelor, maternităților, spitalelor etc. La noi în Romania, ANCOM a permis in toate situațiile, cu rea intenție, astfel de abuzuri;

– refuză să trimită echipe pentru măsurători în zonele din proximitatea stațiilor de radioemisie radiative, la solicitarea persoanelor 
afectate de radiații, invocând ca nu este in planul lor de măsurători!!! Totuși, daca solicitarea se face prin intermediul DSP-urilor, ANCOM 
realizează aceste măsurători;

– a permis operatorilor să instaleze echipamente unde și cum au vrut, fiind astfel complici la abuzul operatorilor telecom, care nu 
cereau si nu respectau consimțământului proprietarilor, asa cum cere legea si cum prevede Constituția; 

– a dat prin act legislativ posibilitatea operatorilor telecom sa subînchirieze stâlpii de suport al antenelor, fără un studiu de impact 
asupra consecințelor, agravând astfel expunerea populației la radiații sporite. Aceasta înseamnă că, dacă un operator telecom închiriază 
un stâlp de antena, poate după bunul plac sa pună pe el oricâte alte antene, fara a mai fi nevoie de acordul proprietarilor, pentru o asa 
mare multiplicare si implicit o mărire foarte vătămătoare a intensității și puterii radiațiilor emise;

– nu oferă o evidență, disponibilă publicului, a stațiilor de emisie radio instalate pe teritoriul României;

– elaborează studii și analize insuficient documentate (de exemplu, studiul de piață având ca scop evaluarea oportunității vânzării 
spectrului de frecvențe pentru 5G a avut doar 9 respondenți!!!), sau chiar suspecte de frauda (studiul lor publicat în 2021 prezintă date in 
disonanta cu datele din studiul din 2019). De asemenea ANCOM refuză să ceară sau sa realizeze studii de impact împreunacu 
organismele abilitate in sanatate publica, aparare națională, protectia mediului, protectie sociala, constituționalitate etc.;

– nu organizează dezbateri publice transparente și imparțiale, in conformitate cu Legea nr. 86/2000;

– Președintii ANCOM au luat decizii și au inițiat acte normative care au caracter anticonstituțional, care au dus la litigii in instanță cu 
Asociația Municipalităților din România și cu societatea civică. 

Ca urmare, cetățenii României nu au încredere în această instituție ca arbitru neutru al furnizorilor de comunicații electronice, 
deoarece a dovedit în mod repetat că operează în favoarea industriei telecom și in defavoarea interesului cetățenilor.



Sporuri pentru unii, 
radiații pentru toți.
Diagramele de emisie publice

La 5G se incalca flagrant dipozitiile OUG 111/2011 (art. 8, 16, 20, 24) privind limitarea efectelor câmpurilor
electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice etc.

Publicarea imediată a tuturor diagramelor de emisie a stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii
telecom din România și a benzilor de frecvențe pe care operează, ANCOM având aceste date, conform 
obligațiilor care le revin operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio

Monitorizarea serioasă, consistentă, permanentă a radiațiilor câmpurilor electromagnetice, 
asigurarea că expunerile la radiaţiile de radio frecvenţă atat ocupationale cât și ambientale sunt considerabil
mai mici, precum și modificarea limitelor de expunere care să protejeze autentic omul și natura de efectele
biologice negative ale câmpurilor electromagnetice. Orice extinderea în continuare a tehnologiilor wireless 
este iresponsabilă mentinându-se actualele standarde extrem de permisive și reducționiste (prin parametru
unic SAR= efectul termal), când sunt atâtea dovezi că efectele non termale asupra celulei vii sunt extrem de 
grave, destructureaza ADNul 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, și spitale.

Promovarea legislativ a protecției speciale pentru copii și adolescenți. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu ar
trebui să utilizeze telefoane mobile și telefoane fără fir; copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 8 și 16 
nu ar trebui să utilizeze telefoane mobile sau să le folosească doar în caz de urgenţă. Telefoanele mobile și
fără fir nu pot fi instrument de publicitate pentru copii și adolescenţi.

Atașarea vizibilă a etichetelor de avertizare împreună cu instrucțiuni de siguranță pentru reducerea
expunerii la radiațiile telefoanelor mobile și altor dispozitive fără fir, inclusiv în manuale de utilizare.

Marcajul în mod clar al zonelor protejate pentru persoanele hipersensibile electromagnetic; stabiliţi
zonele publice fără acoperire și făra emițători wireless, în special în transportul public, similar zonelor
pentru nefumatorii



ATITUDINI PRECAUTE și DECIZII 
RESPONSABILE

Hotărârea SENATULUI ROMÂNIEI nr. 60/2020 prin
care se solicită:

a) să se analizeze cu prioritate studiile care atrag
atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor
tehnologiei 5G;

b) să se demareze un dialog transparent cu opinia
publică și reprezentanții societății civile asupra
oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor
tehnologiei 5G;

c) să se 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.

Guvernul încalcă in formă continuată această hotărâre 
care reflectă responsabilitatea statelor membre pe 
care Comisia Europeană a invocat-o în contextul 
implementarii cu riscuri pentru siguranța cetățenilor și a 
statelor evidente ale rețelelor 5G



Problematici 
multisectoriale
Siguranța națională
amenințată de 5G
Conform legii nr. 51/1991 privind siguranța
națională a României, prin siguranța
națională a României se înțelege starea de 
legalitate, de echilibru și de stabilitate
socială, economică și politică necesară
existenței și dezvoltării României ca stat 
suveran, unitar, independent și
indivizibil, favorabilă menținerii ordinii de 
drept, precum și a climatului de exercitare
neîngrădită a drepturilor, libertăților și
îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, 
potrivit principiilor și normelor democratice
statornicite prin Constituție. 

Prin urmare, în conceptul extins de 
siguranță națională, intră sănătatea publică, 
echilibrul socio economic, protecția mediului
natural, siguranța cibernetică si toate
drepturile constituționale cetățenești, 
suveranitatea individuala și națională prin 
consimțământ informat, nicidecum viciat.

https://tinyurl.com/y42gjlzw
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SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

Sănătatea Publică
Protecția Mediului

Reglementare 
legislativă

Apărare Națională

Protecție Socială

Apărarea Drepturilor și 
Libertăților Fundamentale

Securitate Cibernetică
Suvernanitatea Datelor Personale

Tehnoetica



Principiul precauției
În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 
este stipulat Principiul 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. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042.

Studiile realizate timp de zeci de ani, avertismentele și apelurile 
comunițății științifice internaționale demonstreză această 
necesitate de aplicare a principiului precauției în cazul 
proliferării poluării electromagnetice prin comunicațiile mobile 
5G.  www.5gspaceappeal.org, www.5gappeal.eu,
ww.bioinitiative.org, www.emfcall.org, 
www.emfscientist.org/images/docs/transl/French_EMF_Scientist_A
ppeal_2017.pdf, www.hippocrates-electrosmog-appeal.be ,
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



Cursa comunicațiilor 
mobile 5G

Politicile guvernamentale și 
celeritatea cu care se promovează 
neconstituțional, discriminatoriu, 
fără discernământ și iresponsabil, 
comunicatiile mobile 5G în România
au condus la multiple erori și 
disfuncționalități sistemice, încălcări 
ale legii, vicierea consimțământului 
autorităților locale cât și al 
cetățeanului, fapte care nu au făcut 
decât să adâncească situația gravă 
în care se află țara din punctul de 
vedere al dezvoltării sustenabile.
De aceea noi spunem STOP acestui 
abuz.



Standarde de 
protecție la 
radiații ICNIRP
frauduloase
Protecție Salariați – HG nr 520/2016 

Protecție populație Ordinul Ministurului
Sănății nr. 1193/2006 și pe 
Recomandarea 1999/519/CE

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 avand limite 
de 100 de ori mai stricte decât limitele 
setate și pretinse a fi ”sigure” ale ICNIRP.

ICNIRP este anchetat in 2020 pentru 
frauda, corupție si conflict de interese în 
Parlamentul European

Raportul de 100 de pagini întocmit și depus 
în Parlamentul European este disponibil la 
ințiator sau la adresa https://klaus-
buchner.eu/wp-
content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-
FINAL-19-JUNE-2020.pdf



Efecte non-termice
Caracterul pulstoriu
Interferențele cu viul
O preocupare deosebită este posibilitatea ca consecințele negative asupra sănătății
să poată fi cauzate de efectele non-termice disputate ale acestor radiații. Deoarece
nu se ține seama de aceste efecte în liniile directoare de expunere publicate de nici o 
organizație de siguranță, națională sau internațională, inclusiv ICNIRP, caci ele se 
limiteaza pur și simplu in recomandarile lor doar la intensitatea radiației la un nivel
suficient de scăzut pentru a preveni încălzirea excesivă a țesuturilor, ceea ce nu 
este specific viului< caci si un ou viu sau fiert se incalzeste la fel la microunde.

De exemplu, relațiile de cefalee confirmă faptul că radiațiile pulsate cu microunde
afectează sistemul dopamină-opioid al creierului [17] și permeabilitatea barierei
hematoencefalice [14], deoarece aceste două funcții stau la baza cefaleei [18].

De exemplu, relații de cefalee confirmă că au radiații pulsate cu microunde
afectează sistemul dopamină-opioid al creierului [17] și permeabilitatea barierei
hematoencefalice [14], deoarece aceste două funcții stau la baza [18].

Sursa Ref: https://www.priartem.fr/Ondes-electromagnetiques-et-
sante.html?var_recherche=ICNIRP

Importanţa menţinerii compatibilităţii CEM (compatibilitate electromagnetica) între
diferite tipuri de instrumente electronice și radiaţiile microundelor pulsate utilizate de 
telefonia mobila GSM este întrutotul recunoscută și acceptată. 

Interdicţia de a utiliza telefoane celulare în avion sau în spitale este deja admisă: ea
se bazează pe faptul că aceste câmpuri electromagnetice artificiale pot crea – de 
natură non termică – interferenţe perturbante cu echipamentele electronice sensibile; 
dealtfel, aceste efecte sunt evidente in cazul stimulatoarele cardiace și al al
aparatelor auditive și au făcut subiectul a numeroase studii ştiinţifice în ultimii
ani.



Afectarea sănătății publice 
de către echipamentele 
radiative ale rețelei 5G

Radiatiile de radiofrecventă, desi sunt incadrate ca categoria neionizante, este 
deja dovedit că generează:

Infertilitate și avort

Boli neurologice, deficienţe cognitive, de memorie, de învăţare

Boli cardiovasculare si schimbarea ritmului cardiac

Alterarea expresiei genetice și distrugerea ADN

Alterarea metabolismului

Alterarea dezvoltării celulelor stem

Stres oxidativ și creşterea nivelului de radicali liberi

Obezitate şi diabet

Cancer

Devieri comportamentale

OMS incadreaza la categoria “posibil cancerigen”deși probele dovedesc ca 
este “probabil si chiar cunoscut cancerigen” http://stop5gromania.ro/expertii-
oms-sustin-reclasificarea-radiatiilor-de-frecventa-din-posibil-cancerigen-in-
probabil-cancerigen-sau-cunoscut-cancerigen/

UE admite caracterul ionizant al radițiilor RF Parlamentul European și
Consiliul Uniunii European în Decizia Nr. 243/2012/UE recunosc efectele
IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului
de frecvente radio.

„Art. (31) - O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar
trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice[..], 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.” https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012D0243

Sursa foto: http://stop5gromania.ro/dovada-stiintifica-a-nocivitatii-radiatiilor-
electromagnetice-neionizante/



Hipersensibilitatea 
electromagnetica

„El-alergia”, așa cum o numea clasificarea nordică în 2000, a 
apărut pentru prima dată în rândul lucrătorilor din domeniul 
radarului și al electricității în anii 1930, doar din anii 1980, cu 
calculatoare, telefoane mobile și catarge și acum WiFi din 
2000, condiția sa răspândit în populația generală. 

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că 
electrosensibilitatea este o intoleranță idiopatică la mediu care 
poate fi o „afecțiune invalidantă”, iar simptomele acesteia sunt 
„cu siguranță reale”.

Totuși este recunoscută ca dizabilitate de Suedia, Canada, 
Uniunea Europeană

https://ecfsapi.fcc.gov/file/10912013583047/EHS%20recogniz
ed%20as%20Disability%20by%20Sweden%2C%20Canada%
2C%20European%20Union.pdf

ANSES, agenția franceză care se ocupă de studiile de 
sănătate, stabilește numărul persoanelor hipersensibile 
electromagnetic din populație la 5% iar OMS stabilește la 13% 
pentru unele țări.

In 2020, in aviz destinat 5G, 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. 
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-
2020-00956-00-00-AC-TRA-RO.docx/content



Raportul Rand 
despre IoB
Ar trebui să fiți atenți la orice rapoarte 
emise de RAND Corporation. Alex Abella, 
autorul Soldiers of Reason: RAND 
Corporation și Rise of American Empire, 
explică de ce:

RAND a fost și este, organizația esențială 
a instituției. De-a lungul istoriei sale, 
RAND a fost în centrul acelei împletiri de 
concupiscență și rapacitate financiară a 
Pentagonului pe care președintele 
Eisenhower și-a propus să o numească 
complexul militar-industrial-legislativ. 
RAND a remodelat literalmente lumea 
modernă - și foarte puțini o cunosc.

Având această înțelegere, există multe 
motive de alarmă cu publicarea acestui 
nou raport.



Exemple IoB
Iată doar câteva exemple de tehnologie 
în curs de dezvoltare:

• Lentile de contact cu realitate 
augmentată

• Dispozitive de citire și scriere a 
creierului

• Senzori implantați pe corp

• Îmbrăcăminte cu senzori

• Microcipuri implantabile (RFID și NFC)

• Senzori mentali și emoționali

• Pancreas artificial

• Scutec conectat Bluetooth



Riscurile pe care le prezintă dispozitive IoB sunt în trei domenii 
principale:

confidențialitatea datelor, 
securitate cibernetică și 
etică.

In plus nu există claritate despre cine deține datele, 
modul în care sunt utilizate și 
chiar cui ar putea fi vândute.



Afectarea
mediului

Toaletarea excesiva a fondului arboricol care ar împiedica transmiterea
semnalelor în rețeaua 5G,

Distrugerea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (dispariția
polenizatorilor cu afectare gravă a florei și faunei), 

Creșterea consumului de energie electrică a rețelei, 

Emisiile sporite de CO2,

Creșterea cantității de deșeuri electronice. 

Inaltul Consiliu pentru Clima a lansat un raport in 2019 care subliniază 
impactul semnificativ al 5G asupra emisiilor noastre de gaze cu efect de 
seră. Implementarea 5G în Franta ar duce la o creștere a emisiilor de CO2 
de 6,7 milioane de tone, de zece ori mai mare decât emisiile de gaze cu 
efect de seră a iluminatului public sau de aproape 1.5 ori emisiile de gaze 
cu efect de seră ale transportului aerian intern! 

Potrivit raportului, consumul suplimentar de energie electrică ar fi în jur de 
17 până la 40 TWh până în 2030, aproximativ echivalentul producției de de 
enerhie a 3 până la 7 reactoare nucleare. 

https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rapport-
5g_haut-conseil-pour-le-climat_etude-exterieure.pdf

Detalii la http://stop5gromania.ro/ecocidul-generat-de-5g/

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-
electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/



ECOCID 
electromagnetic
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.



Apărarea națională,
tehnologia 5G ca armă cu 
microunde

Forțele Aviatice Americane au întreprins un studiu care arată ca noile frecvențe alocate
tehnologiei 5G interferează cu altimetrele de la bordul aparatelor de zbor, ducând la prăbușiri
aviatice. https://www.defensenews.com/2020/12/21/the-military-is-scrambling-to-understand-
the-aviation-crash-risk-from-a-new-5g-sale.

Generalul Robert Spalding (Brigada Forțelor Aeriene) a fost directorul NSC pentru
planificarea strategică, care a promovat naționalizarea rețelei 5G în SUA, având argumente
și dovezi serioase privind periclitarea siguranței naționale.: https://www.axios.com/trump-team-
debates-nationalizing-5g-network-f1e92a49-60f2-4e3e-acd4-f3eb03d910ff.html.

Secretarul de Stat pentru Afaceri Economice și Climă din Danemarca, Mona Keijzer a 
făcut o legătură între 5G și Control Maselor în timpul unei dezbateri pe tema 5G că
aceste arme de control al mulțimilor sunt considerate necesare guvernului!
https://www.youtube.com/watch?v=PH7GpMCJJgU

Generalul NATO James Jones, președinte emerit al Atlantic Council : „Cred că cea mai mare 
amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologie precum tehnologia 5G sau
inteligența artificială și modul în care autocrații se vor folosi de tehnologie să penetreze
democrațiile noastre. Asta e amenințarea momentului”, https://tinyurl.com/u388l53.

Sursa foto https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon#Microwave_weapons

https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2021/03/02/the-pentagon-fears-that-deadly-
microwave-weapons-are-undetectable/?sh=7322bfc4cc3f

https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome



Încălcarea drepturilor omului și a 
libertăților
DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIATĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ - expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la 
radiațiile de radiofrecventa.

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

DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic dar și din punctul de vedere al 
radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE aplicându-se tuturor apartamentelor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de 
antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental, 

DREPTUL LA DOMICILIUL INVIOLABIL – ar putea fi încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată dar și prin efectele
nedorite ale radiațiilor 5G față de care ușile și ferestrele domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran electromagnetic destul de eficient cât să ne 
protejeze. 

SECRETUL CORESPONDENTEI – ar putea fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura si protocolul 5G. 
Rețeaua ar cauza expunerea cetățenilor la furturi de identitate și furturi de date personale ce aduc daune foarte mari ce nu sunt asumate de 
proliferatorii acestei tehnologii și nici de asiguratori

DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul ca tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că, până în 2040, 
o proporție de 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, fiind aceștia fiind substituiți de AI (inteligența artificială)

DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT, ar fi încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a 
tehnologiilor automate și AI deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, partială și frauduloasă ce viciază consimțământul, 
consumatorul fiind pus în fața imposibilității de a refuza această tehnologie.

DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ prin vicierea consimțământului primarilor (Decizia ANCOM nr. 997/2018 care permite
companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice, restrângând astfel, în mod 
abuziv, dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale!). Vicierea consimțământului cetățenilor în ce privește autorizarea
și amplasarea tehnologiilor fără fir pe proprietatea acestora privată, arhitectura rețelei 5G implică instalarea, din 20 în 20m, a echipamentelor
radiative wireless, sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este de utilitate publică.

SUVERANITATEA ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G prin multiplele vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice, cu adevărat de 
utilitate publică, sunt puse în pericol de vulnerabilitatile nerezolvate ale tehnolgiei digitale, care vor fi proliferate incontrolabil de reteau 5G.

Studii juridice sunt prezentate in arhivele depuse la SENAT accesibile la adresele din utimul slide al acestei prezentari.



Mai multe acorduri internaționale cer
imperativ eliminarea oricăror factori
nesănătoși și agresivi pentru populație și
mediu

Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în art. 2 și 3: „Fiecare are dreptul la viață, libertate și securitate personală”.

Strategia ONU asupra sănătății femeilor, copiilor și adolescenților, ce se desfășoară în perioada 2016 – 2030, are ca obiective creșterea ratei de supraviețuire prin reducerea mortalității materne și infantile, a 
progresului în asigurarea sănătății și stării de bine și reducerea numărului de decese și a bolilor generate de poluare.

Convenția asupra drepturilor copilului a ONU stipulează că statele vor face demersuri să asigure copilului un nivel de protecție și grijă necesar pentru binele său (art. 3), să asigure supraviețuirea și dezvoltarea copilului
(art. 6) și prin art. 24, lit. c – să ia măsuri corespunzătoare împotriva bolilor – luând în considerare pericolele și riscurile poluării mediului.

Organizația Mondială a Sănătății statuează dreptul oricărei ființe la un mediu de viață cu minimum de riscuri pentru sănătate, precum și dreptul persoanei de fi sprijinită pentru menținerea și promovarea sănătății de-a 
lungul vieții sale.

Orientările Strategice ale Națiunilor Unite din anul 2018, pentru sustenabilitate pe termen lung a activităților din spațiul cosmic afirmă la pct. 2.2: statele si organizațiile internaționale interguvernamentale trebuie să elimine
riscurile asupra oamenilor, proprietăților, sănătății publice și a mediului, legate de lansarea, operarea pe orbită și reintrarea în spațiul terestru a obiectelor spațiale.

Convenția Africană asupra Conservării Mediului și Resurselor Naturale din anul 2017, susține prin art. 13 că: „Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, ameliora și elimina cât de mult posibil
efectele distructive asupra mediului, în special datorate substanțelor radioactive, toxice și a altor substanțe și deșeuri periculoase.”

Consiliul Mondial al Uniunii Internaționale pentru Standardizarea Telecomunicațiilor spunea în anul 2012 în felul următor: „Este necesar ca publicul să fie informat despre efectele posibile ale expunerii la câmpuri
electromagnetice și invită statele membre să adopte măsuri potrivite în vederea respectării recomandărilor internaționale corespunzătoare pentru protecția sănătății împotriva efectelor adverse ale radiațiilor
electromagnetice.”

Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri
electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă.

Summitul Mondial al Organizației Națiunilor Unite din anul 2002, prin paragraful 54 lit. k, referindu-se la dezvoltarea durabilă, precizează că: „Există o nevoie urgentă de a crea măsuri mai eficiente în ceea ce privește
politicile naționale și regionale legate de amenințările de mediu asupra sănătății oamenilor.”

Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa din anul 1992, în principiul 2 scrie:

„Statele au responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau care sunt sub controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor state sau dincolo de limitele jurisdicției proprii.”

Cartea Mondială pentru Natură din anul 1982, susține prin art. 11 că: „activitățile ce pot cauza o distrugere ireversibilă a naturii trebuie să fie evitate. Respectiv, dacă efectele adverse nu sunt înțelese în totalitate, 
activitățile trebuie să fie întrerupte.”

Tratatul Spațiului Cosmic din anul 1967, prin art. 9, cere ca: „Folosirea spațiului cosmic trebuie să fie făcută astfel încât să se evite contaminarea sa, precum și fără a produce schimbări adverse asupra pământului.”

Codul adoptat la Nürnberg în anul 1949 se referă la orice fel de experimente pe oameni și include astfel efectele radiațiilor 5G asupra oamenilor. Aceste radiații sunt mari și cu un timp de expunere continuu, ce nu a fost
testat pentru siguranță înainte de a fi introdus pe piață. Codul de la Nürnberg stabilește clar, chiar din art. 1: „Aprobarea voluntară a oamenilor este absolut esențială”.

În concluzie, trebuie luate măsuri ferme și imediate în vederea protejării umanității şi a mediului, în conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaționale. Și în niciun caz nu trebuie folosite tehnologii
devastatoare pentru ele, cum este 5G.



Protecția 
socială 
Legislatie si masuri stricte și real protective 
pentru categoriile vulnerabile la radiații de 
radiofrecvență: copiii, gravidele, bolnavii
cronici, cuplurile infertile, electro hipersensibilii, 
persoanele cu implanturi etc. Copii absorb de 
10 ori mai multe radiatii

Sporurile de lucru în mediu toxic al radiatiilor de 
radiofrecvența tuturor lucrătorilor nu doar 
funcționarilor publici. Eliminarea dublei măsuri.

Programe de protectia  a celor multi care își vor
pierde locurile de muncă în urma proliferării 
5G, a hiperconectivității, hiper automatizării
și inteligenței artificiale.

Inegalitatile si excluziunile sociale in 
contextual hipertehnologizarii societatii.

“Sistemele de comunicații implementează 
generația 5G, serviciile web avansează rapid 
către generația Web 3.0, iar sistemele de 
fabricație au atins generația “Industry 4.0”. În 
același timp, odată cu apariția de noi meserii 
menite să compenseze dispariția unor locuri de 
muncă, apar vulnerabilități majore pentru 
siguranța și protecția vieții private a 
cetăţenilor și chiar influențe asupra stării de 
sănătate și comportamentului individului, în 
contextul aplicării pe scară largă a tehnologiilor 
emergente, care tind să înlocuiască operatorii 
umani și să modifice deprinderile dobândite 
de-a lungul secolelor de evoluție umană.” 
Sursa: https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm



Legislația generată de ANCOM forțează ilegal 5G, 
viciază consimțământul decidenților, 
periclitează siguranța națională 
Actele normative ce permit operabilitatea comunicațiilor mobile 5G 

HG nr. 429/2019 - Strategia 5G pentru România care cuprinde si generează mai multe proiecte de acte normative subsecvente, HG invocat de fiecare data în 
lipsă de argumente, ca un pumn în gura societății civice, care de altfel se judecă în instanță pe anticonstituționalitatea acestui act normativ.

HG nr. 376/7.05.2020 de modificare a TNABF adoptată în ciuda solicitării societății civice atât în consultare cât și în dezbatere la ANCOM de a nu permite prin 
modificări operabilitatea rețelei 5G. Corporațiile exploatează această Hotărâre de Guvern promovând servicii comerciale 5G, deși nu au licență de utilizare a 
spectrului de frecvențe pentru 5G. Tabelul TNABF permite în prezent utilizarea unor aplicații de telecomunicații experimentale specifice 5G, care sunt extrem de 
nocive: utilizarea frecvențelor milimetrice, formarea de fascicule, gestionarea de catre IA a conexiunilor simultane prin Massive MIMO (la antena operatorului) și 
MIMO (la echipamentul  utilizatorului).

Decizia ANCOM nr. 997/2018 care permite companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice,
restrângând astfel în mod abuziv dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale!

Decizia ANCOM nr. 274/2018 privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor
documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, decizie care permite 
abuzul coporațiilor telecom in raport cu proprietatea privată. 

Hotărârea de Guvern nr. 226/2020  privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor 
de efectuare a plăţi, practic prelungirea unor licențe fără licitație pe frecvențele de 1900 - 2100 MHz, pe care operatorii telecom  au anunțat că le vor folosi 
pentru 5G. 

Decizia ANCOM nr. 1239/30.12.2020 referitoare la multiplexarea pe  frecvențele specifice 5G, de 3,4-3,6 GHz. Multiplexare înseamnă că se amestecă mai 
multe semnale în același semnal, adică o conexiune pe mai multe frecvențe, care poluează electromagnetic în mod agresiv. 

Adoptarea planului de acțiuni ANCOM pe 2021 care de asemenea prevede accelerarea legislativa a licitației dreptului de acces la spectru de frecvente pentru 
rețeaua 5G.

Cererea de CONTROL PARLAMENTAR ANCOM SI GUVERN PE LEGISLAȚIA NECONSTITUTIONALA ELABORATĂ PENTRU FACILITAREA 
OPERABILITĂȚII 5G

PROIECTE DE LEGE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ și avizare

1. privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor
5G

2. pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării rețelelor de comunicații electronice



1. LEGEA 
SIGURANȚEI 5G
Varianta publicata pe 20.09.2020 ce vine in 
Parlament care nu tine cont de rigorile și 
observațiile trimise de societatea civica 
http://www.mt.gov.ro/web14/documente/acte-
normative/versiuni_imbunatite/2020/proiect20
20-09-02-173747.pdf

Petiția http://stop5gromania.ro/14-08-2020-
petitie-mtic/

Memoriu societatii civile
http://stop5gromania.ro/raspuns-coalitia-
stop-5g-romania-catre-mtic/

Puncte de vedere preluatein aviz de CES 

Romania http://stop5gromania.ro/consiliul-
economic-social-achieseaza-la-pozitia-
coalitiei-stop-5g-romania



LEGEA 
INFRASTRUCTURII 5G 
Petitia http://stop5gromania.ro/02-11-
2020-petitie-pentru-anularea-
proiectului-de-lege-referitor-la-
tehnologia-nociva-5g/

Memoriul societății civice
http://stop5gromania.ro/memoriul-
completat-si-cererile-coalitiei-stop-5g-
romania

Versiune publicată pe 19.03.2021 desi a 
fost elaborată 16.02.2021  

http://mt.ro/web14/documente/acte-
normative/versiuni_imbunatite/2021/1903
.rar



https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/
2020/RO/COM-2020-50-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019
H0534&from=RO

RESPONSABILITATEA E NAȚIONALĂ, NU 
COMUNITARĂ



Tehnoetica
LIBERTATEA COGNITIVA
DREPT FUNDAMENTAL
Orice tehnologie care înregistrează sau interferează cu activitatea creierului este definită
ca neurotehnologie. Neurotehnologia, mai ales atunci când este asociată cu inteligența
artificială, are potențialul de a modifica societatea în mod fundamental. În următorii ani, va fi 
posibilă decodarea gândirii din activitatea neuronală sau îmbunătățirea capacității cognitive prin
conectarea creierului direct la rețelele digitale. Astfel de inovații ar putea contesta însăși
noțiunea a ceea ce înseamnă a fi om. Augmentarea oamenilor cu neurotehnologie impune
reglementare imediata si riguroasa acestui domeniu inainte de a fi implementat la scara larga. 
https://lsspjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1)

Legislația trebuie clarificată și completată cu reglementări clare și pe deplin aplicabile, care să
prevadă și responsabilitățile aferente (inclusiv pentru administrarea / gestionarea despăgubirilor
pentru cei afectați), referitoare la faptul tehnologia 5G este manageriată în mare măsură de 
algoritmi informatici și de inteligența artificială (IA), care nu pot fi trași la răspundere pentru
erorile pe care le fac.Deja există multe situații, care s-au studiat și s-au dovedit în detaliu, în
care oamenii sunt afectați și sunt condamnați pe nedrept pentru deciziile eronate ale 
algoritmilor informatici și ai inteligenței artificiale (IA). De exemplu, decidenții din cadrul forțelor
de securitate și poliție sunt induși în eroare de rezultatele greșite ale algoritmilor informatici de 
tip: „inteligență artificială”, “recunoaștere facială”, “learning machine”, “analiză a datelor și
prognozare ”, „analiza pontajelor și scorurilor” etc. Ca rezultat final, mulți cetățeni sunt afectați
în drepturile și libertățile lor de aceste decizii eronate.Sursa: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_bias.

Normele legale care vor fi elaborate pentru a acoperi domeniul comunicațiilor mobile și cele
strâns legate de el trebuie să se bazeze în primul rând pe o totală transparență, informarea
corectă și completă a utilizatorilor, acordarea consimțământului informat în mod liber, să
asigure o protecție completă, care să țină cont de toate vulnerabilitățile cibernetice ale rețelelor
de comunicații mobile și a dispozitivelor din componența lor etc.Din aceste motive, orice
domeniu nou care folosește datele personale, cum ar fi rețelele de comunicații mobile cu 
specificul lor, inteligența artificială etc. trebuie reglementat în mod distinct, clar și în deplină
conformitate cu drepturile fundamentale ale omului.



Reteaua 5G 
administrată de 
IA!? Cine mai are 
controlul?
“echilibrarea experienței utilizatorului și a consumului de 
energie sau a tranșării la cerere și a eficienței spectrale. 
De asemenea, este dificilă optimizarea completă a 
capabilităților precum latența, lățimea de bandă, uplink 
și downlink. Conducerea autonomă a rețelelor
asistată de AI va fi modalitatea optimă de a aborda
provocările pe care O&M le pune în era 5G.”

“Gama largă de soluții IF M-MIMO și algoritmi
software avansați de la Huawei îi poate ajuta pe
operatori să construiască o rețea de bază orientată
către IF cu o lățime de bandă înaltă pentru conectivitate
omniprezentă, care oferă o experiență optimă pentru
utilizator”, a adăugat Yang.

Sursa: https://evz.ro/huawei-dezvaluie-retele-tinta-1n-5g.html



RISCUL 
SOCIETAL 
GENERAT de 
I.A. la 5G

Sursa https://reports.nscai.gov/final-report/table-of-contents/



Sursa: https://reports.nscai.gov/final-report/table-of-contents/



Reglemetări legislative 
și administrative etice

Consimțământul informat al decidenților de 
la nivel local si central (de la consumator și de la 
proprietarul unui imobil până la guvernanți și 
aleșii poporului)

Tehnologia 5G să fie implementată doar în 
mediul industrial, nicidecum în rândurile 
populației până când:

Se vor realiza studii de impact multidisciplinare

Se vor reglementa serios standardele de 
siguranță la radiații și la celelalte amenințări
venite prin tehnologiile emergente IA, IoT, IoB, 
facial recognition

Apar dovezile și măsurile dovedite eficiente
care pot garantă siguranta cetatenilor si a 
natiunii în cazul ecosistemului 5G 

Legislație care asigură implementare 
responsabilă și etică, inclusiv reglementarea 
serioasă a tragerii la răspundere in caz de 
daune survenite.



Soluții pentru o implementare responsabilă a 
tehnologiilor destinate comunicațiilor 
electronice
Precauție

Informare și educare populație în privința 
raportului real beneficiu risc la 
comunicațiile mobile 

Studii de impact multidisciplinare

Standarde și reglementări stricte, 
autentic protective

Legislație constituțională și etică

Licențiere socială

Responsabilizare

Monitorizare

Comunicații electronice fixe

Inovații sustenabile, nu doar profitabile.



ARHIVE ȘI 
DOCUMENTAȚII
Mai multe informații importante din domeniul 5G regăsiți în aceste arhive
depuse comisiilor din SENATUL României:

2021 din motive de GDPR nu putem face publice adresele;

2020 din motive de GDPR nu putem face publice adresele.

Filmările audierilor din Senat

2020 https://www.facebook.com/2351186451825071/videos/1678903865600133

2021 https://www.youtube.com/watch?v=XoSicFlBMeI



Membrii
Coaliției STOP 5G România 

IN SALA - Asociația Centrul de Cercetare și Dezvoltare AXIO - Mădălina
Apostol – inginer - contextul national si european al implementarii 5G –
implementare precauta si responsabila versus implementare abuziva "pe repede
inainte", prin abuzuri in forma continuata infaptuite de ANCOM si de Guvern
pentru a forta implementarea 5G, viciind consimtamantul proprietarilor ale caror
resurse vor fi exploatate de industria comunicatiilor la 5G.

IN SALA - Simion Dascălu – inginer pilot - abuzurile industriei telecom din 
teritoriu prin lipsa diagramelor de emisie necesare instalarii elementelor radiative 
- sporurile de toxicitate aferente radiatiilor de radiofrecventa la 5G

ONLINE - Asociația Pro Consumatori - Adrian Vornicu – specialist 
bioelectronica - sanatatea publica amenintata de standardele frauduloase de 
protective a populatie la radiatii de radiofrecventa

ONLINE- Asociația Medici pentru Consimțământ Informat - Dumitru Badilă -
medic militar, impactul devastator asupra sanatatii al poluarii electromagnetice
proliferat de 5G – hipersensibilitatea electromagnetica

ONLINE - Asociația de proprietari Porii 144 Florești Cluj - Ioana Coman –
inginer - Suveranitatea datelor in contextul vulnerabilitatilor cibernetice masive
din reteaua 5G

ONLINE - Asociația Civică DREPTATE - Tiberiu Galambos- inginer - apararea
nationala - tehnologia 5G arma cu microunde

IN SALA - Angela Negrotă - jurist Incalcarea drepturilor si libertatilor
fdundamentale prin implementarea unei tehnologii invazive, nereglementate si
nesigure. Legislatția internațională încalcata.

IN SALA - Asociația Angel, Eugen Lucan – studiile de impact- asistent social -
impactul social - categoriilor vulnerabile - interesul superior al copiilor

IN SALA - Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și
Libertăților, Adrian Aciu - psiholog - incalcarile normelor legislative, proiectele
de lege inaintate spre Parlament: proiectul de lege pentru siguranta 5G si
proiectul de lege pentru infrastructura necesara retelelor 5G.

ONLINE - Starea de Libertate, Pompiliu Diplan - inginer si filosof - tehnoetica-
lipsa legislatiei necesare să protejeze confidențialitatea, identitatea, libertatea
alegerii și egalitatea oamenilor (inclusiv dreptul la libertate cognitiva) in contextul
Inteligenței Artificiale, algoritmi și interfețele creier-computer proliferate de 5G, 
pentru care, dealtfel, 5G este exclusiv necesar. 

SIGURANȚA NAȚIONALĂ 
Sănătatea Publică
Protecția Mediului

Reglementare 
legislativă

Apărare Națională

Protecție Socială

Apărarea Drepturilor și 
Libertăților Fundamentale

Securitate Cibernetică
Suvernanitatea Datelor Personale

Tehnoetica



Mulțumim
În scopul fundamentării deciziilor vă 
rugam sa adresați specialiștilor coaliției 
întrebări si solicitări, pentru a vă 
raspunde punctual cu argumente și 
dovezi obiective.

Contact secretariat:

Ing. Mădălina Apostol - xxx

contact@stop5gromania.ro

www.stop5gromania.ro


