
 

In atentia următoarelor comisii parlamentare din Senatul României 

Comisia economică, industrii şi servicii  

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei  

Comisia pentru administraţie publică  

Comisia pentru afaceri europene  

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi  

 

MEMORIU 

 

Observatii, propuneri amendamente si motivare la L169/2021 publică la 
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L169&an_cls=2021  

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

Amendament  la titlu legii:-Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri și 
răspunderi juridice referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații 
electronice civile si de aparare nationala şi unele conditii impuse implementarii 
retelelor 5G necesare respectării intereselor esentiale ale securitatii si 
sigurantei nationale definite de legea nr. 51/1991 si legea nr. 255/2013. 

 

Motivare:- Consideratii generale raportate la proiectul lege in ansamblu si la titlul acesteia 

O lege trebuie sa fie clara, proportionala si specifica care sa asigure si securitatea relatiilor 
sociale pe care le reglementeaza. Sub acest din urmă aspect, principiul securităţii juridice 
legea trebuie sa se supună următoarelor exigenţe: neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi 
previzibilitatea legii, asigurarea interpretării unitare a legii. Mai mult aceasta trebuie să 
prevadă si raspunderea juridica de drept civil, penal, administrativ, financiar si de drept 
international in cazul in care implementarea unor tehnologii greu de evaluat, monitorizat si 
controlat de catre om precum AI si quantum computing ce provoaca pagube atat la nivel de 
stat national cat si la nivel de individ si nu exista legislatie care sa reglementeze aceste 
tehnologii emergente si parti intriseci retelelor 5G. Detalii despre amenintarile grave aduse 
de tehnologiile emergente la 5G https://5g.security/5g-security-privacy/quantum-
threat-5g-security/  

Siguranta si securitatea cetateanului si a natiunii, o lege cu un titlu si continut prost, precar 
si intentionat fundamentat si redactat pentru a fi atacate sau eludate facil ulterior adoptarii. 
Un proiect de lege adoptat de prima camera parlamentara  printr-o viciere a procedurilor ce 
se impun, printr-o tehnica legislativa deficitara, care nu intruneste exigentele de claritate, 
precizie si previzibilitate, incompatibila cu principiul fundamental privind respectarea 
Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, prevazut de art. 1 alin. (5) din Constitutie care nu 
este decat un atac la adresa poporului roman si la adresa Romaniei. 



Un proiect de lege al carui parcurs legislativ este controversat si lipsit de transparenta 
decizionala, versiuni presupuse actualizate in urma consultarilor si pretinselor dezbaterilor 
publice, versiuni care sunt in fapt nemodificate dar tinute la secret luni de zile, cu avize date 
formal sau inconsecvent cum este avizul initial negativ CES si cel final favorabil pe acelasi 
text de lege  aflat acum la Senat si trecut in procedura de urgenta in Parlament este cel putin 
spus vicierii de consimtamant daca nu exces de putere si incalcarea principiilor statului de 
drept. 

Excesul de putere se manifesta în aceste împrejurări cel puțin prin trei aspecte:  

a) aprecierea unei situații de fapt ca fiind un caz excepțional, deși nu are această semnificație 
(lipsa unei motivații obiective și rezonabile);  

b) măsurile dispuse de autoritățile statului competente, în virtutea puterii discreționare, să 
depășească ceea ce este necesar pentru ocrotirea interesului public grav amenințat;  

c) aceste măsuri limitează în mod excesiv, nejustificat, exercițiul drepturilor și libertăților 
fundamentale recunoscute constituțional.   

 

Unde este securitatea si siguranta nationala domnilor legiuitori, daca, dupa ce refuzi 
autorizarea unui furnizor pe motiv de lipsa a eticii si sigurantei datelor, il mai lasi inca 5 ani 
sa aibe acces la retea, la date? Mai mult nici pana acum ANCOM, Guvernul si nici CSATul nu 
au realizat studii de impact al acestor tehnologii invazive, nereglementate, nesigure, 
experimentale desi operatorii au implementat si comercializeaza servicii 5G. 

In expunerea de motive gasim un text superficial si evaziv care nu prezinta temeinicia pe care 
o lege organica o impune, mai mult nu este justificata urgenta. De exemplu:  

 

Ce inseamna comunicatii electronice de tip 5G? Unde este neutralitatea tehnologica? 

Care e acest un rol? Si de ce doar un rol? 

Care este definitia unor comunicatii electronice sigure? Sigure pentru cine? 

Care sunt acele conditiile adecvate avand in vedere ca vulnerabilitatile si riscurile retelelor 
5G rezida la nivel tehnic, de arhitectura, de protocol, de operare etc si nu sunt mecanism si 
solutii tehnice de remediere? 

 

 

Care sunt scenariile de “utilizare diferite de cele din prezent”, unde sunt ele definite clar? 

Desi in expunerea de motive ale prezentului proiect de lege se mentioneaza ca “serviciile de 
comunicatii electronice furnizate depind pe solutiile puse la dispozitie de catre producatorii 
(fabricantii)... iar acestea interfereaza cu ale domenii de activitate intre acestea 



domeniile securitatii nationale si apararii tarii” nu se mentioneaza ce alte domenii si cum 
interfereaza si in ce masura. Aici lipseste claritatea! 

 

Cum poate fi termenul de 5 ani un termen adecvat raportand la durata economica de viata a 
echipamentelor si produselor software?  

Aceasta lege NU vizeaza securitatea nationala si protecția vieții cetatenilor ci securitate economica a 
unor furnizori.  

Din momentul in care un furnizor nu intruneste criteriile de securitate din acel moment el 
trebui sa fie exclus din retea si sa raspunda juridic pentru toate daunele provocate statului 
national si cetatenilor. 

 
Riscul este ca adoptarea acestei legi si consecintele ei sa fie obiectul unor litigii in instantele 
europene si internationale câstigate impotriva Statului Român si tot noi cetatenii României 
sa platim sume imense ca despagubiri, cum este in cazul Gold Corporation.  Cine va plati 
acesti bani? Reprezentantii ANCOM care au redactat acest proiect, Primul Ministru, 
Presedintele Tarii, avizatorii, Parlamentarii din banii lor personali? Cine? 
Gabriel Resources, compania-mamă canadiană a Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), 
dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de la Roșia Montană,  cere despăgubiri de 4,8 
miliarde dolari statului român într-un arbitraj derulat la Washington. 
 
Mai jos găsiți intențiile producătorilor de a demara aceste procese si argumentele lor în 
scenariul în care poziția Trezoreriei Statului se poate agrava din cauza amenințării destul de 
reale a unor cazuri de daune multiple aduse în fața tribunalelor internaționale de arbitraj de 
către acei subiecți ale căror interese sunt afectate negativ de Proiectul de Lege și care provin 
din țări non-UE, protejați prin Tratate Bilaterale de Investiții cu România. În special, o bază 
solidă pentru cazurile de daune ar putea fi Tratatul de Investiții Bilaterale România-China, 
care ar putea reprezenta un instrument de recurs al Huawei la arbitrajul internațional. 
http://regulatingforglobalization.com/2020/09/17/crossing-the-line-from-
regulation-to-discrimination-the-draft-polish-national-cybersecurity-act-as-a-
protectionist-step-in-the-5g-race-part-1/#_ftn1  si continuarea la  
http://regulatingforglobalization.com/2020/09/18/crossing-the-line-from-
regulation-to-discrimination-the-draft-polish-national-cybersecurity-act-as-a-
protectionist-step-in-the-5g-race-part-2/   
 
Pachetul de acțiuni al Finlandei este de peste 5% + la Nokia. Este aceasta firma considerată 
un furnizor cu risc ridicat avand ca actionar guvernul finlandez? 
Pachetul de actiuni al Frantei este de peste 20% la Orange? Este aceasta firma considerată 
un furnizor cu risc ridicat avand ca actionar guvernul francez conform prezentei legi? 
 
Cine si cum despagubeste cetateanul roman in urma daunelor inregistrate de la 
aceste tehnologii invazive si nocive? Reprezentantii ANCOM care au redactat legislatia 



neconstitutionala ce permite operarea 5G,  inclusiv acest proiect, Primul Ministru, 
Presedintele Tarii, avizatorii, Parlamentarii din banii lor personali? Cine?  
 
ANCOM sfideaza de ani buni interesul si solicitarile cetatenilor si nu isi indeplineste rolul si 
obligatiile ce ii revin in baza legii de functionare și isi aroga puteri discretionare făcând abuz 
dupa abuz. 
 

Care este interesul national la 5G in conditiile in care operatorii si furnizorii sunt 
multinationale, iar serviciile de comunicatii nu sunt servicii de utilitate publica conform legii 
nr 51/2006? 

Raportat la aceasta stare de fapt propunem modificarea titlului si articolelor cu referinta la 
“interes national” in “interes multinational si personal” sau sa se scoate sintagma de interes 
national nefundamentata in fapt si nici in drept si sa se inlocuiasca cu securitate si aparare 
nationala daca vrem sa fim specifici. 

Avand in vedere ca acest text de lege nu abordează criteriile clare si specifice propunem in 
titlu sa se modifice “conditiile” cu “unele conditii impuse implementarii retelelor 5G necesare 
securitatii si sigurantei nationale definite de legea nr. 51/1991 modificata cu 255/2013 . 
Proiectul de lege in forma curenta nu acopera toate conditiile necesare a fi impuse 
implementarii retelelor 5G. Reamintim ca tari membre europene precum 
Germania(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw04-de-sicherheit-
informationstechnik-817418 ), Estonia 
(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521052020003/consolide) au redactat 
legi similare cu un continut de peste 100 de pagini in comparatie cu acest proiect care are 
doar 4 pagini si plin de greseli evidente de forma si fond juridic. 
 
Potrivit proiectului de Lege, precum si Expunerii de motive date de Guvernul Romaniei intr-
o forma incompleta, incorecta si indescifrabila pentru specialistii din domeniu IT&C si 
pentru cetateni in general, se constata ca au fost omise cu rea-credinta urmatoarele definitii 
fundamentale:  
 
1) Care este definiția retelei 5G potrivit legii propuse, astfel ca un specialist cu medie calificare sa o 
realizeze similar cum sunt definite in legile similare, codul aerian pentru avioane, codul maritim 
pentru vapoare, etc.?  
 
 Nu sunt definite următoarele elemente precum internetul lucrurilor IoT, internetul 
corpurilor augmentate cu tehnologie medicala IoB, echipamentele de supraveghere prin senzori, 
toate acestea fiind parti intrinseci ale retelelor si chiar motivatia implementarii acestor tehnologii de 
hiper viteza si hiper conectivitate. Nu sunt definiti actorii de atac din aceste rețele identificați de  
ENISA mentionate in motivare dar nespecificate in textul legii. Nu sunt definite clar actiunile de atac 
la care aceste retele sunt exprem de vulneralbile. 
 
Avand în vedere că Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a elaborat un 
document referitor la amenințările asupra siguranței comunicațiilor în cazul tehnologiei 5G. 
Conform acestui document, riscurile cibernetice cauzate de vulnerabilitățile tehnologiei 5G 
cuprind, printre altele:  

● Acțiuni de spionaj interstatale precum și spionajul economic,  
● Transmiterea în masă de mesaje false către utilizatori prin atac de phishing pe scară 

largă sau escrocherie online,  
● Întreruperi ale activității rețelelor de date,  



● Ascultarea/urmărirea frauduloasă a comunicațiilor efectuate prin această tehnologie, 
Întreruperea semnificativă a infrastructurilor sau a serviciilor critice,  

● Eșecul masiv al rețelelor din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, fapt 
care ar conduce la un adevărat dezastru al comunicațiilor, atât civile cât și de apărare, 
care se bazează pe tehnologia 5G,  

● Manipulări hardware și software,  
● Accesul neautorizat în rețea /  scurgeri de informații,  
● Manipularea traficului de rețea, recunoașterea rețelei și colectarea informațiilor, Defecțiunea 

rețelei, dispozitivelor sau a sistemelor.  
● Lipsa controlului asupra Inteligentei Artificiale care conform producatorilor 

gestionează retelele 5G. 

Mai mult  gama de agenți de atac este foarte diversificata, incluzând: 

● criminali cibernetici, 
● agenți infiltrați (proprii și ai unor terțe părți), 
● state naționale străine, 
● “hacktivisti” și luptători cibernetici, 
● teroriști cibernetici, 
● corporații, 
● script kiddies s.a.. 

De ce aceste aspecte nu sunt reglementate in acest proiect de lege care pretinde ca are ca 
obiectiv protejarea securitatii nationale si a cetatenilor? 

Prin siguranța națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de 
stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național 
român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, 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. https://lege5.ro/Gratuit/gy3deobs/legea-nr-51-1991-privind-siguranta-
nationala-a-romaniei  

la care se adauga definitiile suplimentare din legea nr.255/2013 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tgnbtgy/lege-privind-securitatea-nationala-a-romaniei-lege-
255-2013?dp=gy2tgobvgm3dc  
 
 
Securitate cibernetică, încredere şi suveranitatea datelor: proliferarea IoT şi deservirea tot 
mai multor industrii cu servicii personalizate fac în aşa fel încât un volum tot mai mare de 
informaţii private, uneori cu sensibilitate comercială ridicată, sunt transportate prin reţelele 
de comunicaţii. Datorită posibilităţilor eterogene de acces la reţea, în combinaţie cu tehnicile 
avansate de prelucrare a datelor şi extragerea de cunoştinţe din acestea*8), pierderile de date 
sau utilizarea lor ilegitimă poate avea consecinţe severe, inclusiv riscuri reputaţionale care 
pot frâna dezvoltarea serviciilor. Astfel, securizarea infrastructurilor de comunicaţii trebuie 
acompaniată de securizarea serviciilor încă din designul acestora, printr-o abordare centrată 
pe utilizator. În acest sens, se preconizează că 5G va permite gestiunea scalabilă a identităţii, 
autentificare distribuită şi securizarea segmentelor de reţea. 
        *8) engl. data mining. 



sursa Ș http://www.monitoruljuridic.ro/act/strategie-5g-din-20-iunie-2019-pentru-rom-nia-
emitent-guvernul-publicat-n-monitorul-oficial-nr-217892.html 
  
2) Care este diferenta dintre actualele retelele 3G si 4G folosite si o propusa retea 5G cu 
defintia propusa de Guvernul Romaniei din proiectul de lege astfel incat sa rezulte 
necesitatea adoptarii unei legi speciale pentru un serviciu care nu este de utilitate publica 
conform legii? Care sunt motivele pentru care pana in prezent nu au fost impuse aceste 
masuri si conditii de asigurarea a securitatii nationale in cazul infrastructurii de comunicatii 
electronice mobile? Tehnologia 4G are deja mari vulnerabilități cibernetice nerezolvate ce 
permit: furtul de identitate, interceptarea neautorizată a convorbirilor și a transferurilor de 
date și atacurile cibernetice bancare și criminalitatea informațională (cyber-crime) sofisticata 
si mult sporită. Cum sunt declarate si urmarite elementele din retelele 3G si 4G care vor 
activa in retele 5G din moment ce nici pana in ziua de azi ANCOM nu are inventarul la zi al 
elementelor instalate de operatori? cum putem avea incredere in ANCOM ca va controla si 
monitoriza aceaste elemente cu statut supus rigorilor prezentei legi din moment ce ANCOM 
nu si-a asumat pana acum fara echivoc rolul si responsabilitatea aceasta, si nici in cazul unei 
densitate de sute de ori sporite a elementelor de infrastructura de la 5G , dimpotriva se 
eschiveaza prin eludari legislative?  
 
3) Care este investitia de la bugetul de stat prevazuta pentru implementarea retelelor 5G 
pana in anul 2025, din Expunerea de motive a Guvernului Romaniei aceste alocari de 
fondurile publice lipsesc din tabele?  
 
4) Care este definitia interesului national pentru finantarea de la bugetul national a 
infrastructurii 5G pentru utilizarea publica a serviciilor de comunicatiilor care au piata de 
desfacere de 90% din capacitatea retelelor si scopul finantarii serviciilor de comunicatii 5G 
ale armatei pentru securiatea nationala cu o piata de 10%, avand in vedere ca toate 
finantarile publice se duc exclusiv la firmele straine cu capital de stat din tarile UE?  

Aceasta lege nu urmareaste siguranta nationala și nici a cetatenilor români prin faptul ca desi 
nu se autorizeaza un producator, produsele si serviciile furnizate raman in continuare active 
in retelele de comunicatii inca 5 ani de la retragerea autorizarii. Mai mult la articolul 12, 
alin.1 prin sintagna ANCOM poate solicita este dezvaluit caracterul arbitrar al acestui 
demers legislativ. Mai mult, declaratiile pe propria raspundere ale producatorului prezinta 
un caracter subiectiv si nu poate reprezenta garantia integritatii si onestitatii furnizorului 
respectiv. Aceste prevederi lasa loc arbitrariului si implicit deschide poarta larg coruptiei la 
nivel institutional (ANCOM, PM, CSAT, Presedinte). ANCOM poate solicita dupa bunul plac 
daca are chef sau daca nu are chef in schimb furnizorul este obligat daca lui ANCOM ii va 
veni cheful. 

Siguranta si securitatea cetateanului si a natiunii nu este acoperita printr-o o lege intenționat 
redactată prost și precar pentru a fi atacata sau eludata ulterior. O lege adoptată printr-o 
tehnica legislativa deficitara, care nu intruneste exigentele de claritate, precizie si 
previzibilitate, incompatibila cu principiul fundamental privind respectarea Constitutiei, a 
suprematiei sale si a legilor, prevazut de art. 1 alin. (5) din Constitutie. 

 

Legea 232/2016  defineste interesul național - ansamblul valorilor fundamentale care au 
rolul de a asigura suveranitatea, independența și integritatea țării, a infrastructurilor 
naționale și a sistemelor de apărare și securitate națională; 

 



Ce tip de interes national reprezinta infrastructura si serviciile de comunicatii electronice 
mobile 5G avand in vedere clasificarea ”intereselor naționale” în interese naționale vitale; interese 
naționale majore și interese naționale periferice?  

Cele vitale pot avea consecințe imediate asupra existenței statului sau cetățenilor săi, 
interesele majore dacă sunt ratate, lezează interesele statului în cauză, având aptitudinea de 
a afecta chiar și unele interese naționale vitale. Interesele periferice nu conduc, sub nici o 
formă, la posibilitatea lezării intereselor vitale ale statului. România ca orice stat de pe harta 
politică a lumii are propriile sale interese naționale concretizate în:  

Prezervarea suveranității, integrității teritoriale și a unității Statului Român; 

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români; 

Dezvoltarea economică și socială a țării; 

Participarea activă a României în cadrul Uniunii Europene și a NATO în scopul consolidării 
sistemului democratic, al garantării suveranității statului și a prosperității economice; 

Susținerea identității naționale prin valorificarea patrimoniului cultural național și a 
capacităților creative alea cetățenilor; 

Protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător la nivelul standardelor 
europene și Mondial 

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 
mult mai multe si mai nocive 

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, DREPTUL LA ASOCIERE 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. Exploatarea 
datelor si biodatelor care de asemenea sunt proprietatea privata a cetatenilor si nu in ultimul 
rand exploatarea frecventelor radio care sunt resursa naturala limitată, proprietatea publică 
a poporului român. 

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 tehnolgiilor de comunicatii electronice si ale 
tehnologiilor emergente hiperdigitalizarii si hiperconectivitatii (AI, quantum computing, 
algoritmi de preluarea si prelucrare date si biodate,  s.a.m.d.), care vor fi proliferate 
incontrolabil de retele 5G. 

 

 
1) Art. 1. – Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea 
producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum şi în reţelele de 
comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice 
de tip 5G, denumite în continuare reţele 5G, în vederea prevenirii, contracarării şi eliminării 
riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării ţării  

 

A: - Art. 1. – Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea 
producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice și de comunicații de securitate națională, precum şi în reţelele 
de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii 
electronice de tip 5G, denumite în continuare reţele 5G, în vederea prevenirii, contracarării şi 
eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și 
apărării ţării definite de legea nr. 51/1991 si legea nr. 255/2013.. 

“national” se modifica in “multinational” 

 

2) Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:  

Amendamente: 

a) amenințări la adresa securității naționale și apărării țării - tehnologii, acțiuni, fapte sau 
stări de fapt, capacități, strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, interesele şi 
obiectivele naţionale de securitate şi/sau sunt de natură să pună în pericol direct sau indirect 
securitatea naţională, prin afectarea caracterului naţional, a suveranității, independenței, 
unităţii şi integrității teritoriale, a funcţionării normale a instituţiilor statului, a vieţii, 
sănătății şi integrității fizice și psihice a cetăţenilor şi a organizării comunităților umane;  

Definire legea nr. 51/1991 si legea nr. 255/2013 nu cu expresii fara fond juridic 
precum “functionare normala”. 

M: - Prin siguranța națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de 
stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național 
român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, 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. https://lege5.ro/Gratuit/gy3deobs/legea-nr-51-1991-privind-siguranta-
nationala-a-romaniei 

 



b) echipament terminal - echipamentul conectat în mod direct la interfața infrastructurilor informatice 
și de comunicații de aparare nationala sau interfaţa unei rețele 5G; obiecte conectate IoT , 
corpuri augmentate cu tehnologie medicala IoB, echipamente de supraveghere video și 
telecomunicații  în măsura în care sunt utilizate în scopul siguranței publice, securității 
facilităților guvernamentale, supravegherii fizice a infrastructurii critice și a altor scopuri de 
securitate națională, inclusiv serviciile de telecomunicații sau de supraveghere video cu 
recunoastere faciala si preluare date cu caracter biologic cu respectarea drepturilor 
constitutionale ale cetățenilor si a protecției datelor personale - regulamentul GDPR·; 

c) infrastructura informatică și de comunicații - sisteme informatice și de comunicații 
interconectate prin linii de comunicaţii – fibră optică, linii satelitare, conexiuni în spectrul 
radio, linii terestre – utilizate pentru a furniza servicii informatice și/sau de comunicații cu 
respectarea drepturilor constitutionale ale cetățenilor si a regulamentului GDPR·; 

;  

d) infrastructura informatică și de comunicații de interes naţional - infrastructura 
informatică și de comunicații esenţială pentru menținerea funcțiilor vitale ale societăţii, a 
sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor şi a cărei 
perturbare sau distrugere are un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a 
incapacității de a menţine respectivele funcții;  

e) producător - orice persoană fizică sau juridică ce proiectează, fabrică şi/sau 
comercializează tehnologii, echipamente și programe software sub patentul propriu, numele 
sau marca sa; ce se intampla dacă producătorul va schimba marca sau numele, sau va vinde 
același produs prin intermediari - lipsa claritatii si specificitatii- de incldetinatorul patentului 

f) reţele 5G - ansamblul elementelor infrastructurilor de reţea pentru tehnologia de 
comunicaţii mobile şi fără fir utilizată pentru conectivitate şi servicii cu valoare adăugată cu 
caracteristici de performanţă avansată, cum ar fi rate şi capacitate de date foarte mari, 
comunicaţii cu latență mică, fiabilitate extrem de ridicată sau acceptarea unui număr mare 
de dispozitive conectate; acestea cuprind şi elemente ale reţelei tradiționale, bazate pe 
tehnologii de comunicaţii mobile şi fără fir din generații anterioare, precum 4G sau 3G; 
Definirea acestor elemente fara echivoc. Care elemente de la 3G si 4G sunt considerate parti 
din retelele 5G? Vor fi excluse echipamentele si programele software ale furnizorului din 
generatiile 3G si 4G? Cum? 

g) riscuri la adresa securității naționale și apărării țării - probabilități de producere sau 
manifestare a oricărui eveniment, situaţie, condiţie cu potenţial de manifestare incert, a cărui 
concretizare ar conduce la afectarea în orice mod a funcţionării normale a instituţiilor 
statului, organizării şi funcţionării comunităților umane, precum şi a vieţii, sănătății şi 
integrității fizice și psihice/neuronale a cetăţenilor, într-o împrejurare dată sau context 
determinat;  

h) servicii de comunicaţii electronice de tip 5G - serviciile de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul reţelelor 5G;  

i) vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării - deficiențe funcțional 
sistemice/structurale care pot fi exploatate sau pot contribui la materializarea unor 
amenințări sau a unor riscuri, determinând slăbirea capacității statului de a diminua 
impactul evenimentelor cu potenţial de afectare gravă a funcţionării normale a instituţiilor 
sale, a vieţii, sănătății şi integrității fizice și psihice/neuronale a cetăţenilor şi organizării 
comunităților umane, precum şi a capacității de protejare, apărare şi promovare a valorilor, 
intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate.  

 
j) sunt considerate riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și/sau 
apărării naționale, radiațiile electromagnetice emise de tehnologiile si echipamentele 
utilizate în cadrul rețelelor 5G.”  
 



Referitor la Metodologia de Evaluare a toxicitatii radiatiilor electromagnetice pentru 
lucratorii din domeniu au fost stabilite prin standardele privind Normele de Sanatate si 
Siguranta Muncii, acestea fiind obligatorii in conformitate cu legislatia muncii, dar atunci se 
pune problema de ce pentru cetateanul care traieste exact in aceleasi conditii cu cele 
verificate de inspectorii ITM pentru angajatii firmelor straine din telecomunicatii, nu se 
aplica proportional cu timpul si distanta fata de emitatoarele de radiatie electromagnetica, 
astfel incat sa beneficieze de aceleasi drepturi de pensie anticipata, bonusuri la salariul lunar 
si alte sporuri potrivit legii Nivelul de radiatie electomagnetica acumulat se aprecieaza in 
functie de factorul specific de timp, astfel este intensitatea radiatiei electromagnetice si 
factorii de atenuare oricare ar fi sunt factori cumulativi, astfel ca, pentru activitatile 
profesionale curente din telecomunicatii acestea se vor cumula prin sporuri acordate la 
salariu, perioada mai scurta de lucru si pensionarea timpurie, tratamente platite pentru 
recuperearea sanatatii. 
 
Companiile de asigurari refuză sa asigure bolile generate de aceste radiatii electromagnetice 
de radiofrecventa. 
Solictam ca legea sa stabileasca termenii care definesc relatia cauzalitate a amenintarilor si 
riscurilor si pagubele inregistrate de cetateni si de statul national. Fara o astfel de relatie de 
cauzalitate nu poate fi aplicata legea, nu poate fi asigurata  
 
Astfel solicităm ca legea sa garanteze si sa prevada explicit fara echivoc cine suporta 
despagubirea cetatenilor in urma vatamarii vietii/sanatatii fizice și psihice/neuronale 
cunoscute fiind cauzalitatea directa asupra sanatatii si libertatii cognitive, cine suporta 
daunele si utilizarea ilicita a  datelor si biodatelor personale, violarea si pierderile valorice ale 
proprietatii imobiliare private si a propreitatilor intelectuale.  
Cine raspunde juridic pentru deteriorarea mediul inconjurator si pentru toate celalalte 
pagube inregistrate de cetateni si Romania in urma implementarii si utilizarii retelelor 5G. 
 
Cum anume protejeaza sanatate si functionarea normala? Cum se determina cauzalitatea 
dintre retele 5G si daune? 
Cazuistica din alte tari? Ce si cum se dovedeste juridic interferenta cu alte sectoare societale 
atat ca beneficii cat si ca daune? Care este mecanismul prin care cetateanul vatamat poate sa 
elimine si sa fie despagubit de producatorul care este responsabil?   
 
Ce etica corporativa a fost respectata din mmment ce in Romania au fost testate, instalate si 
date in uz retele 5G fara studii de impact si fara consimtamantul infomat al consumatorului 
si al comunitatii, mai mult sunt comercializate servicii 5G in conditiile in care nu exista 
legislatie si reglementari riguros, nu exista inca licente de acces la spectru de frecvente radio 
pentru 5G, in plus  serviciul comercializat de operatori prezinta dovezi al reclame false si 
inselaciune. Abonatului ii apare ca fiind serviciu 5G dar in realitate este serviciu 4G. La 
nivelul Romaniei fiind instalate aproximativ 800 de statii de baza si ANCOM minte 
populatia ca ar fi astfel asigurata acoperirea la o populatie de 4 milioane de cetateni. Tehnic 
acest lucru este posibil doar daca spectrul este exploatat ilicit. 
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24626291-studiu-5G-ingrijorari-efecte-radiatii-
sanatate-acoperire-retele-telefoane-antene-licitatie-ANCOM.htm 

3) Art. 3. – (1) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1, utilizarea de tehnologii, 
echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații 
de interes național, precum şi în rețelele 5G, cu excepția echipamentelor terminale folosite 



de utilizatorii finali definiți potrivit art. 4 alin. (1) pct. 4 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și 
completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, este 
condiționată de obținerea de către producători a unei autorizări, în condiţiile prezentei legi. 

(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se acordă, prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza 
avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, denumit în continuare CSAT, în 
termen de 4 luni de la data solicitării. 

(3) Decizia Prim-Ministrului se publică în Monitorul Oficial al României. 

4) Art. 4. – (1) Solicitarea pentru obţinerea autorizării prevăzute la art. 3 se depune la 
ministerul cu atribuții în domeniul comunicațiilor, care se transmite de îndată la CSAT. 

(2) Solicitarea semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoțită de o scrisoare de 
intenție, trebuie să conțină: 

a) date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate 
acestora; 

b) date privind structura de acţionariat a producătorului și a grupului de societăți din care 
face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă; 

c) o declarație pe proprie răspundere. 
 
M: Antreneaza raspunderea producatorului? 
Ce anume se va asuma in aceasta declaratie?  Ce inseamna  pe proprie raspundere aici? Cine 
va despagubi in caz de daune? Care sunt aceste daune, nu se specifica in mod clar! 

 

(3) Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută la alin. (2) lit. c) trebuie să ateste că 
producătorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) nu se află sub controlul unui guvern sau organizație străină, în lipsa unui sistem juridic 
independent; 

b) are o structură transparentă a acţionariatului; 

c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică; 

se inlocuieste cu c).are un istoric relevant de minim 5 ani al activității ce dovedește respect 
pentru protectia vietii si a 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, / sustenabilă ce nu afectează 
în niciun fel și nu pune în pericol, pe termen scurt, mediu sau lung, sănătatea umană, 
mediului înconjurător și proprietatea privată a generațiilor viitoare. 
 
M: nu sunt termeni clari: cati ani de istoric,  
Care sunt criteriile obligatorii? 
Acest istoric este verificabil/ verificat  de cine, unde? 

d) se supune unui sistem juridic național care impune practici corporative transparente. 

 

e). angajamentul față de inovație și respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale, inclusiv  dreptul de proprietate intelectuală; 

  



 

(4) Datele și declarația prevăzute la alin. (2) și (3) se transmit în format fizic sau prin 
mijloace electronice semnate cu semnătură electronică calificată, în limba română. 
 

5) Art. 5 – (1) Avizul conform prevăzut la art. 3 alin. (2) se fundamentează pe documentele 
depuse potrivit art. 4, precum și pe evaluări din perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi 
vulnerabilităţilor la adresa securității naționale și apărării ţării. 
 
Art. 5 – (1) Avizul conform prevăzut la art. 3 alin. (2) se fundamentează pe documentele 
depuse potrivit art. 4, precum și pe evaluări efectuate de către experți certificați din 
perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securității naționale și 
apărării ţării, așa cum sunt definite în Art. 2, pct. a) 

(2) Avizul conform prevăzut la art. 3 alin. (2) se emite inclusiv prin raportare la obligaţiile 
asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizaţiilor internaţionale din care 
România face parte, al Uniunii Europene şi parteneriatelor strategice bilaterale, pentru 
evitarea unor riscuri care pot decurge din: 

a) controlul unui guvern străin sau al unei organizații străine asupra producătorului în lipsa 
unui sistem juridic independent; 

b) absenţa unei structuri transparente a acţionariatului producătorului; 

c) lipsa unui istoric de conduită corporativă etică a producătorului; 

se inlocuieste cu c). lipsa istoricului activității ce dovedește respect pentru protejarea vieții și 
a 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 
sustenabilă, vibrantă și robustă ce nu afectează în niciun fel și nu pune în pericol, pe 
termen scurt, mediu sau lung, sănătatea umană, mediului înconjurător și proprietatea 
privată. 

d) funcţionarea producătorului într-un sistem juridic național care nu impune practici 
corporative transparente. 

e) lipsa angajamentul față de inovație și respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale, inclusiv  dreptul de proprietate intelectuală; 

  6) Art. 6. – (1) În situaţia în care sunt identificate riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la 
adresa securității naționale și apărării ţării ca urmare a analizei realizate conform art. 5, 
avizul CSAT este negativ. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), solicitarea pentru obţinerea autorizării este respinsă prin 
decizie a Prim-Ministrului. Decizia Prim-Ministrului se publică în Monitorul Oficial al 
României 

7) Art. 7. – (1) În cazul în care, ulterior acordării autorizării potrivit prevederilor art. 3 alin. 
(2), sunt identificate riscuri, amenințări şi vulnerabilități la adresa securității naționale și 
apărării ţării, autorizarea obţinută este retrasă prin decizie a Prim-Ministrului, la solicitarea 
CSAT. Decizia Prim-Ministrului se publică în Monitorul Oficial al României. 
 
M: Cine le identifica? Unde le sesizează? Cum e asigurata transparentasi 
trasabilitatea modificarilor? 

(2) În situația retragerii autorizării potrivit alin. (1), tehnologiile, echipamentele și 
programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de 
interes național, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se 



asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, retragerea acestora se face de îndată ce 
decizia Prim-Ministrului se publică în Monitorul Oficial al României. 

 8) Art. 8. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile adoptate potrivit prezentei 
legi pot fi atacate în contencios administrativ, fără parcurgerea procedurii prealabile. 
Deciziile pot fi atacate în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial 
al României. 

(2) În cazul deciziilor adoptate potrivit prezentei legi nu sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 
15 din Legea nr. 554/2004. 

9) Art. 9. – Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice autorizați în condițiile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, echipamente și programe software în 
rețelele 5G realizate de producători autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 3. 

10) Art. 10. – Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în reţelele de 
comunicaţii electronice la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care contribuie la 
furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin 
autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, se retrag de pe piața de îndată ce decizia Prim-
Ministrului se publică în Monitorul Oficial al României. 

 11) Art. 11. – (1) Autorităţile contractante din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională au dreptul de a solicita prin documentaţia de atribuire, în situaţia în care 
contractul are ca obiect şi furnizarea de tehnologii, echipamente și programe software 
destinate infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, ca producătorul 
acestora să fie autorizat potrivit prevederilor art. 3. 

(2) În situaţia în care autorităţile contractante din sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională uzează de dreptul prevăzut la alin. (1), acestea au obligaţia de a 
exclude din procedura de achiziţie publică operatorul economic care furnizează tehnologii, 
echipamente și programe software al căror producător nu este autorizat potrivit prevederilor 
art. 3. 

12) Art. 12. – (1) În vederea verificării respectării prevederilor art. 9 și 10, precum şi pentru 
asigurarea rezilienţei reţelelor 5G la nivel naţional, Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, are obligația 
să  solicite furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice informații detaliate cu 
privire la tehnologiile, echipamentele și programele software implementate sau planificate 
spre a fi implementate în rețelele 5G, cu privire la producătorul acestora, precum și cu privire 
la gradul de externalizare către terțe părți al anumitor activități referitoare la gestionarea 
rețelelor de comunicații electronice furnizate.  

In plus la nivel de echipament radio activ din rețelele 5G ANCOM se obligă să aprobe pentru 
utilizare doar echipamentele care  furnizează în mod public puterea de emisie și direcția în 
spațiu a fiecărui semnal radio individual (pentru fiecare client- neutru tehnologic, fascicul 
sau nu). Aceste date sa fie colectate și publicate de ANCOM PT TOT CE E ÎN REȚELE 5G, 
inclusiv 4G si 3G. Direcția spațială de emisie fata de planul antenei 3D 
ANCOM-ul obliga  operatorii sa implementeze numai aceste echipamente capabile sa furnizeze astfel 
de date care nu au caracter secret și nici confidențial (aceste capabilitati sunt specifice IoB pentru care 
se insista cu 5G). 

(2) Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice au obligaţia de a pune la 
dispoziţie informaţiile solicitate, în termenul şi în condiţiile indicate de ANCOM. 

13) Art. 13. – Constituie infracțiuni și contravenții următoarele fapte: 

a) utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, 
echipamentelor și programelor software în rețelele 5G puse la dispoziție de producători care 
nu au obținut autorizarea stabilită în conformitate cu prevederile art. 3; 



b) utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ulterior 
termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), a tehnologiilor, echipamentelor și programelor 
software în rețelele 5G puse la dispoziție de producători cărora le-a fost retrasă autorizarea 
stabilită în conformitate cu prevederile art. 3; 

c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele de comunicaţii 
electronice după expirarea termenului de 5 ani prevăzut la art. 10; 

d) netransmiterea informațiilor solicitate furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice în condițiile art. 12. 

14) Art. 14. – (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravențiile 
prevăzute la art. 13 se sancţionează cu amendă în cuantum cuprins între 1% și 5% din cifra de 
afaceri. 

(2) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situaţie financiară anuală raportată de 
operatorul economic existentă la data constatării faptei. 

(3) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul operatorului economic nou-înființat sau a unui operator 
economic care nu a înregistrat o cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acesta este 
sancționat cu amendă de la 10.000.000 la 50.000.000 lei. 

 

15) Art. 15. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 13 se constată de către personalul de 
control din cadrul ANCOM, Parchetul General si Parchetul Militar. 

(2) Sancțiunea pentru contravențiile prevăzute la art. 13 se aplică, prin rezoluţie scrisă, de 
către preşedintele ANCOM. 

(3) Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei se dispune şi sancțiunea 
complementară a interzicerii imediate a utilizării în rețelele 5G a tehnologiilor, 
echipamentelor și a programelor software fabricate de producători care nu sunt autorizați 
potrivit prevederilor art. 3. 

 

Motivare: ANCOM nu este de incredere, prin urmare infractiunile si contraventiile necesita a 
fi anchetate si aplicate de un organism interinstitutional, care sa includa si Parchetul General 
si Parchetul Militar avand in vedere implicatiile majore ale acestor infractiuni si contraventii. 

 

16) Art. 16. – (1) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute 
la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu excepția art. 28 alin. (1) și 29. 

(2) Amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (3) nu le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 
203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu 
modificările ulterioare. 

 

17) Art. 17. – Prevederile art. 9 și ale art. 12-16 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei legii. 

 



Reiteram adoptarea unei forme care sa confere validitate si aplicabilitate si cel mai important 
protejarea autentica a intereselor Romaniei si romanilor. 

Solicităm imperativ să respectati si aplicați Principiul Precauției, prevazut de tratatul Uniunii 
Europene si de legea 137/1995, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în 
privința tehnologiei 5G și spectrului de frecvente radio necesar pentru 5G și să opriți toate 
demersurile necesare realizării operabilității tehnologiilor 5G. 

Retragerea proiectelor care se refera la 5G trimiterea lor in consultare publica reala pe o 
perioada extinsa conform legislatiei in vigoare privind transparenta decizionala, organizarea 
unor dezbateri publice ample pe aceasta tema, avizul specialistilor din afara ANCOM, a 
institutiilor si organizatiilor din domeniul sanatatii publice si protectiei mediului, a CSAT, 
respectarea Conventiei Aarhus stipulata de legea nr 86/2000. 

Va solictam comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări si 
a memoriului anexat ca parte integranta. 

 

Coaliția STOP 5G România 

Website: Stop5gromania.ro, 

Email: contact@stop5gromania.ro, 

 

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. Detalii despre membrii 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 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 și securitatea națională a României. 

  

Referinte suplimentare 

 

Varianta publicată pe 20.09.2020 ce vine în Parlament care nu tine cont de rigorile și 
observațiile trimise de societatea civică 

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

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

Memoriu societății civice: 

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



Puncte de vedere preluate în aviz de CES România: 

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

Comisia Federala de Comunicatii din SUA a publicat o lista cu cinci companii 

chinesti producatoare si furnizoare de echipamente de telecomunicatii, care introduc 

riscuri inacceptabile asupra securitatii nationale: Huawei Technologies Co., ZTE 

Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. si 

Dahua Technology Co.: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-370755A1.pdf  . 

In 2019 si 2020 Washington semnat Memorandum cu  Romania, Poland, 
Estonia, Latvia, the Czech Republic and Slovenia, Slovakia, Cyprus, Bulgaria, 
North Macedonia and Kosovo  

http://stop5gromania.ro/21-04-2021-comunicat-de-presa-audierile-din-senat/  
 

 
 

 


