
 

 

 

 

„ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA 

VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI SECURITATE”  
Art.3. din Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) 

 

Drepturi și libertăți încălcate de implementarea generației a cincea de comunicații 

electronice mobile (5G) și a tehnologiilor convergente acesteia precum AI (Inteligența 

Artificială) și nanotehnologia medicală: 

 

DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin  
expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la 
radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoB)  

 

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 excesivă 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 va fi încălcat prin instalarea echipamentelor 
5G pe proprietatea privată, dar și prin efectele nedorite ale radiațiilor 5G față de care 
ușile, ferestrele și zidurile domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran de protecție 
destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radio-frecvență  

 

SECRETUL CORESPONDENȚEI va fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități 
cibernetice aduse de arhitectura și protocolul IP utilizat de tehnologia 5G. Rețeaua 
va 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 că 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, aceste roluri fiind substituite 
de AI (inteligența artificială) 

 

DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI 
INFORMAT este încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor 
automate și AI deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, 
parțială 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 sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este de utilitate 
publică, arhitectura rețelei 5G implicând instalarea din 50 în 50m a echipamentelor 
radiative wireless  

 

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 vulnerabilitățile nerezolvate ale tehnolgiei digitale, care vor fi 
proliferate incontrolabil de rețeaua 5G 

 

DEMNITATEA persoanei este grav afectată prin încălcarea oricărui drept sau libertăți 
din cele enumerate mai sus deoarece demnitatea nu constituie numai un drept 
fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul drepturilor fundamentale 

 

Convenții și tratate internaționale încălcate 

de implementarea 5G:  

 Declarația Universală a Drepturilor Omului 

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

 Codul de la Nürnberg  
 Convenția Organizației Națiunilor Unite cu 

privire la Drepturile Copilului  

 Convențiile Aarhus, Bonn și Bern 

 Tratatul Spațiului Cosmic 

 Cartea Mondială pentru Natură 

 Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale  

 Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa 

Mai multe detalii aici: https://tinyurl.com/incalcari 
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