
 

MEMORIU 

Motivele în fapt și în drept împotriva vânzării drepturilor de acces la spectru suplimentar 
pentru noile tehnologii 5G 

pe frecvențele radio în benzile de 800 Mhz, 2600 Mhz și 3400-3600 Mhz. 

 

 

1. Comunicațiile electronice mobile 5G nu sunt servicii de utilitate publică, din contră 
acestea se adresează internetului obiectelor, mașinilor, inteligenței 
artificiale/algoritmilor, tehnologiilor de supraveghere și control populație prin urmare 
nu servesc omului și umanității. Nevoile curente de comunicații ale populației sunt 
asigurate de comunicațiile pe fibră și cele 4G LTE, aplicatiile care necesita imperativ 
5G sunt internetul tactil, vehiculele autonome, realitatea virtuala si realitatea 
augmentate.  

 
Sursa foto: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573892/EPRS_BRI(201
6)573892_EN.pdf  
Mai mult, camerele de supraveghere video vor fi cea mai mare piață pentru soluțiile 
IoT (Internet of Things) 5G din întreaga lume în următorii trei ani, potrivit Gartner, 
Inc. și vor reprezenta 70% din baza finală 5G IoT instalată 
https://tinyurl.com/y3dauees.  
 
Operatorii au anunțat că renunță deliberat la serviciile 3G și 4G pentru a utiliza 
spectru pentru 5G, astfel consumatorul fiind vădit abuzat, acesta nemaiputând alege 
serviciile optime și sigure pentru el cum sunt cele de tip 3G si 4G. 
https://www.economica.net/vodafone-vrea-sa-renunte-la-reteua-3g-in-urmatorii-doi-
trei-ani-2g-ul-va-ramane_169852.html  



 

2.   România este codașa Uniunii Europene la Digitalizare- integrare și utilizare 
tehnologii, nicidecum la conectivitate unde comunicațiile 5G pretind a contribui. 
România duce de ani de zile lipsă de alte măsuri și programe care să 
îmbunătățească situația dezastruoasă a indicatorului DESI, nicidecum 
implementarea unor tehnologii invazive și nesigure care pun în pericol rețele critice și 
chiar securitatea națională. 

 

 

3.    Tehnologiile noii generații 5G au fost permise a opera în România în mod ilegal și 
neconstituțional, fără consimțământul deplin informat al cetățenilor români care sunt 
proprietarii de drept ai resurselor exploatate de industria telecom, respectiv 
frecvențele radio, datele vehiculate, procesate și stocate în rețelele 5G și imobilele 
pe care infrastructura extrem de densă a rețelelor 5G necesită a fi implementată. 
Continuarea cu aceste demersuri legislative este dovadă clară a relei credințe și relei 
voințe a autorităților implicate și ale reprezentanților acestora neținând cont de 
normele democratice ale statului de drept. 

4.    Nu au fost realizate studii de impact asupra sănătății publice, asupra mediului 
înconjurător, siguranței și securității naționale, nu au fost considerate riscurile și 
costurile socio economice ale României generate de implementarea acestor noi 
tehnologii invazive, nesigure din multe puncte de vedere, încă exerimentale și 
incontrolabile de către om. 

5.    Nu au fost consultați cetățenii în luarea deciziei permiterii sau nu a operabilitatii 
acestor tehnologii de generația a cincea. ANCOM prezintă o așazisă consultare-
sondaj la https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322  cu erori și, cel puțin spus, 
suspect ca metodologie și eșantion de respondenți, sondaj având că scop 
evaluarea oportunității vânzarii spectrului de frecvențe radio pentru 5G, cu un 
număr infim de respondenți, având în vedere că spectrul de frecvențe este resursă 
naturală - proprietatea publică a cetaățnilor României. Cităm din sinteză studiului: „În 
cadrul consultării publice s-au primit răspunsuri din partea a 9 respondenți (4 
operatori de comunicații mobile, un operator de comunicații globale prin 
satelit, doi producători de echipamente radio, o persoană interesată și o 
instituție a statului). Cităm  „Consultarea publică a avut drept scop colectarea 
opiniilor celor interesați cu privire la necesitatea și oportunitatea organizării unei 
proceduri de selecție competitive pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a 
spectrului radio în benzile mai sus menționate, precum și a intențiilor operatorilor 
existenți în piață sau a unor potențiali nou intrați privind participarea, în perioada 
următoare (2017-2018), la o eventuală procedură de selecție competitivă. Benzile de 
frecvențe care au făcut obiectul consultării vor contribui la asigurarea resurselor de 
spectru necesare pentru dezvoltarea eficientă a serviciilor de comunicații de bandă 



largă în contextul avântului consumului de internet mobil,prin utilizarea tehnologiilor 
existente, dar și pentru implementarea în perspectivă a tehnologiilor de nouă 
generație, cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.”  

Astfel, avem dovada modului fraudulos de informare și organizare a consultării publice 
pe tema oportunității vânzării de spectru radio suplimentar, o tema atât de importantă 
pentru cetățenii-proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe radio.  

O dovadă în plus a lipsei de rigurozitate și legalitate a ANCOM în a realiza studii 
temeinice obligatorii elaborarii unor politici publice cu impact semnificativ asupra mai 
multor sectoare societale, inclusiv asupra siguranței și securității naționale.   

Efectiv, acest sondaj este dovada că ANCOM și Guvernul României NU AU 
LEGITIMITATEA CARE SĂ ÎI MANDATEZE pentru suplimentarea cantității de spectru 
pentru 5G. 

6.    Rețelele 5G vor polua electromagnetic de zeci și sute de ori mai mult și mai nociv decât 
rețeaua 4G conform studiilor ingineriilor IEEE, acesta fiind motivul principal pentru care 
proliferarea acestor tehnologii prin legislații frauduloase 
încalcă multiple principii juridice, legi și tratate 
internaționale. În imagine este cartografierea acestor 
radiații extreme ce se vor genera de către rețele 5G. 

Sursa:https://www.researchgate.net/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_
Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy  

7. 5G aduce tehnologia beamforming aplicații precum NR și MFCN permisa in TNABF 
prin HG nr. 376/7.05.2020 de modificare a TNABF (formare fascicule prin energie 
direcționată) care expune utilizatorul serviciului 5G dar și populația generală la o 
radiație extremă ce nu poate fi monitorizată dar care este devastatoare. 
De exemplu un telefon mobil 5G are 8 fascicule realizate de 8 sau 16 antene in 
comparatie cu un telefon 4G care are 2 antene si nu formează fascicule, iar o tableta 
5G cu cele 256 de antene va genera 16 fascicule astfel utilizatorul și toti cei care se 
interpun între utilizator și statiile de bază activate simultan pe multiple frecvențe 
(agregare de spectru) vor fi expuși la o radiatie extremă, ca și cum ar fi chiar langă o 
stație de bază 4G după cum se vede în diagrama.  



   
 
( detalii in materialul inginerilor de la 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7983335).  Pentru 
exemplificare vă prezint și imaginea cu diagrama inginerilor care indică puterea 
semnalului la 4G și la 5G, de unde se poate observa cât de nocive sunt aceste 
fascicule. 
 
https://raw.githubusercontent.com/emilbjornson/presentation_slides/master/webinar_
MIMO_below_6.pdf  
 

 
 

8. Astfel prin legiferarea și proliferarea noilor tehnologii 5G ANCOM și Guvernul 
României, prin aceste două proiecte de acte normative aflate în consultare, NU 
respectă limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele 
de comunicații electronice prevazută de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 
14 decembrie 2011 privind comunicațiile electronice completată cu legea 140/2012, 
Art. 8 alin. (2) lit. m),  Art 18 alin (3) lit a) si Art. 20 alin (2)  lit. b),  dimpotriva în 
caietul de sarcini este permisă o putere de emisie de până la 64dBm  care este 
echivalentul unei radiații extrem de dăunătoare celulei vii, omului, animalelor și 
plantelor expuse la o asemenea radiație conform bazelor stiintifice solide 
exemplificând aici cel mai recent raport STOA 2021 : 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(20
21)690012_EN.pdf  .   
Reiterăm faptul că PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII 
EUROPENE în DECIZIA Nr. 243/2012/UE Art. (31) subliniază următoarele:  
”O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să 
ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor 
electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. [..], 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 SITUATII REALE în care diferite 
frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare 
de tipuri de echipamente.” Sursa:  https://tinyurl.com/y62lonyr 

 

Ref. Cap. 3.3.3. Obligaţii privind respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale 

3.3.3.3. Condiţii tehnice de utilizare a benzii de 2600 MHz 

[...] 

e) Cerințele de emisie pentru stația de bază  ce trebuie respectate  de un titular de drepturi 
de utilizare  în  subbanda  FDD  2650-2690 MHz și în subbanda 2600-2615  MHz,  pentru  
blocurile  de spectru nerestricționate, sunt definite de măștile de emisie faţă de marginea 
blocului (BEM) ale căror elemente sunt specificate în tabelele 16, 17 și 18 

Ca si scenariu de lucru, o statie de baza (small cell) cu 1 antena mMIMO cu 64 elemente, ce 
poate utiliza o latime de banda de 20 MHz (4 blocuri adiacente de 5 MHz) si puterea EIRP 
maxim admisa per antena per bloc de 5 MHz de 61 dBm conform Tabel 16, poate genera un 
pattern de radiatie uniforma a semnalelor pentru, de exemplu, 30 utilizatori (UE) aflati intr-o 
zona aglomerata* pe o suprafata de 300 m2 si care fac downstream si upstream concomitent 
(2 fascicule bemforming / UE): 

Puterea maxima a statiei = 4 x 61 dBm = 4 x 1258,93 W= 5035,72 W 

Distributia uniforma a puterii pe suprafata = 5035,72 W / 300 = 16,79 W / m2 = 79,56 V / 
m2 

In scenariul realist al retelelor 5G, luand in calcul tehnologia beamforming introdusa, 
stiindu-se ca suprafata radianta a unui fascicol la nivelul UE este de ~4 cm2, distributia 
puterii statiei de emisie (small cell) descrise mai sus pe cate 2 fascicule (1 downstream si 1 
upstream) per fiecare utilizator din cei 30, cu semnale utile ce utilizeaza ¼  din puterea 
statiei de emisie (restul de ¾ fiind semnale neutile, dar care tot in radiatie EMF se traduc), 
neatenuate (vizibilitate directa), este: 

Puterea maxima a statiei = 4 x 61 dBm = 4 x 1258,93 W= 5035,72 W 

Putere / UE = 5035,72 W / 4 / 30 = 41,965 W 

Suprafata radiata / UE = 2 x 4 cm2 = 8 cm2 = 0,0008 m2 

Distributia beamforming a puterii / UE = 83,93 W / 8 cm2 = 52456 W / m2 = 4447 V / m2 

Se observa foarte usor ca valorile posibile ale campului EMF pot atinge niveluri 
enorme in cazul fasciculelor produse de tehnologia beamborming, cu mult mai mari 
decat valorile maxime admise la nivelul Romaniei! 

3.3.3.4.1. Condiţii tehnice de utilizare a benzii 3400-3800 MHz de către staţiile de bază 

[...] 

Tabelele 24-28 conțin limitele de putere aferente diferitelor elemente ale BEM 

Aceleasi formule de mai sus se pot aplica si pentru cerintele din Tabelul 24 - Limita de 
putere în interiorul blocului pentru stații de bază non-AAS și AAS (62 dBm = 1584,89 
W) 

 



 
Ca aspect de importanță majoră pentru noi cetățenii, modul de funcționare radio al noilor 
tehnologii 5G se bazează pe tehnologia formatoare de fascicule (beamforming, engl.). Ceea 
ce diferențiază calitativ semnalul radio al tehnologiei 5G de cea 4G este direcționarea undei 
radio direct către utilizator, asemenea unei raze laser, obținându-se astfel o amplitudine a 
semnalului de până la 10 ori mai mare decât la 4G, indiferent de banda de frecvențe 
utilizată. În orice moment al accesării serviciilor 5G, utilizatorul va fi ”urmărit” de semnalul 
radio prin algoritmi sofisticați, cu scopul de a avea această calitate mult îmbunătățită a 
semnalului însă acest lucru implică și ”urmărirea” utilizatorului cu o radiație EMF direct 
proporțională cu creșterea calității și puterii semnalului radio.  
Antenele Massive-MIMO ce implementează tehnologia beamforming pentru 5G radiază 
electromagnetic semnificativ diferit, concentrat, cu 8/16/64 sau mai multe fascicule simultane 
(punct la multipunct), îndreptate către utilizatori, iar aceștia, în cazul în care se optimizeaza 
viteza de transfer, ajung sa fie ținta a pana la 8 fascicule simultane pentru telefoanele lor 
individuale 5G (antene MIMO 4x4 ale dispozitivului utilizatorului). 
Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub-6 
GHz, cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de 
transmisie a semnalului radio (concentrarea energiei pe cate un telefon), tehnologia 5G este 
mai periculoasă decât predecesoarele sale 4G si 3G. În proximitatea echipamentului client 
(e.g., telefon, smart object etc) targetat de fascicule se afla, de cele mai multe ori, nu doar 
utilizatorul, ci si persoanele ce interacționează cu acesta: membri de familie, colegi de 
munca, co-spectatori in tribune, co-spectatori în sala de spectacol, alți cumparatori la mall 
etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un impact mai dramatic 
asupra sănătății publice. 
Mai mult, metodele tehnologiilor mobile ce țin de împărțirea spectrului radio între utilizatori, 
în speță tehnicile de duplexare/multiplexare de tip FDD (Frequency Division Duplex) și TDD 
(Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea semnalelor radio 
la care este expus utilizatorul. La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea 
acestuia de foarte multe ori pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de 
comunicare de foarte multe ori pe secundă, astfel efectul de tip stroboscopic (nontermal si 
calitativ) asupra biologicului este nociv.  
Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare asupra 
organismului uman și asupra mediului înconjurător. 
 
Aceste fascicule sunt imposibil de monitorizat și astfel ANCOM își încalcă obligațiile 
care îi revin prin lege, populația fiind expusă la un pericol iminent, imposibil de anticipat si 
dovedit, incontrolabil de către om, iar spectrul poate fi fraudat de aceste tehnologii. Ca 
argument aducem la cunoștintă faptul că  Agenția pentru Sănătate în Apărare (DHA SUA) 
caută un senzor portabil care să detecteze armele cu frecvență radio (RF), care proiectează 
fascicule intense de energie electromagnetică ( si 5G se bazeaza pe formarea de fascicule), 
inclusiv microunde neavând până în prezent unastfel de detector. 
https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2021/03/02/the-pentagon-fears-that-deadly-
microwave-weapons-are-undetectable  
 
 
Considerăm în mod justificat proliferarea tehnologiilor 5G ca fiind atentat la sănătatea 
publică deoarece în contextul 5G (în care radiația este extremă în proximitatea utilizatorului) 
incidența electrohipersensibilițății sau hipersensibilitatea electromagnetică (EHS) care este 
dovedită a fi boală neurologică va crește la peste 50% din populatia generală. Aceste date 
sunt susținute de studiile medicale precum cel de la  https://www.mdpi.com/1422-
0067/21/6/1915 și  cel de la  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/ simptomele 
asociate electrohipersensitivitatii  

1. oboseală, * 



2. tulburări de somn * 
3. dureri de cap, 
4. disconfort 
5. dificultăți de concentrare* 
6. depresie, * 
7. pierderi de memorie,* 
8. deficiențe vizuale,* 
9. iritabilitate,* 
10. deficiențe auditive,* 
11. leziuni ale pielii, 
12. probleme cardio-vasculare,* 
13. amețeli,* 
14. pierderea apetitului,* 
15. dificultăți de mers* 
16. greață. 
* sunt asociate cu imbatranirea, cu sindromul imbatranirii accelerate 
 
Dacă în 2004 când opera 2G și 3G pe câteva frecvențe, când routere wireless aveau doar 
companiile nicidecum populația, când telefoanele erau puține și folosite doar pentru voce, 
incidența acestor simptome  era atât de mare,  la 5G când dispozitivele radiative vor fi la mai 
puțin de 10m distanța de utilizator și chiar în locuințe incidența va depăși  procentele din 
graficele marcate cu roșu. 

 
 

 
 

9. În condițiile în care rețele 5G consumă cu 300% mai multă energie decât 
rețelele 4G conform studiului GreenPeace 
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-
china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf  iar România 
se confruntă cu criza energetică (https://www.bursa.ro/sistemul-energetic-
incapabil-sa-sustina-cresterea-consumului-de-electricitate-06100445 ) 
proliferarea acestor tehnologii energofage, poluante și generatoare de deșeuri 
electronice masive greu de reciclat, se constituie într-un act abominabil la 
adresa umanității și mediului. Rețelele 5G vor conține miliarde de obiecte 
conectate, milioane de stații de radio emisie, zeci de mii de sateliți orbitali, o 
invazivitate fără precedent, poluare aflată în flagrantă contradicție cu legislația 
internațională, europeană sau națională. 

10. În condițiile în care România este acționată de Comisia Europeană pentru 
neîndeplinirea anumitor obligații ce privesc securitatea cibernetică la 5G(cităm Bad 



application of the Directive on security of network and information systems (NIS 
Directive) by Romania ) sau codul european al comunicațiilor (cităm Lack of 
transposition of the European Electronic Communication Code by Romania) și alte 
acțiuni de infringement în domeniul comunicațiilor și tehnologiilor,  proiectele de acte 
normative aflate în consultare cu privire la spectrul de frecvente ce permit 
tehnologiile nesigure 5G (inclusiv MapN confirmă faptul că tehnologia 5G nu este 
sigura din perspectiva cibernetică) este vadită  reavoință și reacredința din partea 
ANCOM și Guvernul României să persiste cu aceasta abuziva legislație ce faciliteaza 
implementarea 5G. Aceste demersuri legislative reprezintă încălcări flagrante 
ale obligațiilor ce ii revin ANCOM conform  cărora  exercită atribuţiile stabilite prin 
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările 
ulterioare. De asemenea “(3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în 
domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, 
inclusiv din punctulde vedere al compatibilităţii electromagnetice:1. controlează, după 
introducerea pe piaţă, dacă toate echipamentele radio şi echipamentele terminale 
detelecomunicaţii respectă cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii şi 
siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane , precum şi de protecţie privind 
compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică 
dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit 
pentru a se evita perturbaţiile prejudiciabile,în concordanţă cu legislaţia naţională 
aplicabilă;  

11. În condițiile în care prețurile de pornire în licitatiile realizate până in prezent, în mod 
invariabil au rămas cele finale,  iar prețurile de pornire propuse în prezent de 
ANCOM și Guvernul României in proiectul de HG sunt mult sub media europeană, 
sunt suspect de scăzute avand în vedere costurile pe care le vor plăti cetățenii si 
națiunea,  se impune retragerea imediata si anularea acestui proiect de HG. 
Continuarea acestor demersuri legislative cu preturi mult subevaluate constitue un 
act de trădare națională, colaboraționism cu puteri străine împotriva României, furt 
din avuția națională. Acest lucru se vede din tabelele de mai jos extrase din nota de 
fundamentare in care preturile practicate de alte țări membre sunt cu mult mai sus 

decat cele practicate de România. 



 
12. Cum va justifica și răspunde România la intrebarea de ce se dă acces pe 

800Mhz si nu pe banda de 700Mhz care este prioritară? Potrivit deciziei Deciziei 
(UE) 2017/899 referitor la banda de frecvențe de 700 MHz., până la 30 iunie 2020, 
statele membre trebuiau să permită utilizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz 
(„banda de frecvențe de 700 MHz”) pentru conexiuni mobile în bandă largă. Art. 1 al 
deciziei prevede explicit ca până la 30 iunie 2020, statele membre permit utilizarea 
benzii de frecvențe de 694-790 („700 MHz”) de către sisteme terestre capabile să 
furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă numai în 
conformitate cu condițiile tehnice armonizate stabilite de Comisie în temeiul 
articolului 4 din Decizia nr. 676/2002/CE. Cu toate acestea, statele membre pot 
amâna permiterea utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz pentru o perioadă de 
până la doi ani pe baza unuia sau mai multora dintre motivele bine întemeiate 
care figurează în anexa la prezenta decizie. În cazul unei astfel de amânări, 
statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în 
consecință și include respectivele motive bine întemeiate în foaia de parcurs 
națională adoptată în temeiul articolului 5 din prezenta decizie.  



 

13. Multiple vicii de procedură pentru proiectul de HG dintre care încălcarea dispozițiilor 
art.7 alin (2) din legea nr 52/2003 prin nepublicarea proiectului de HG cu 30 de zile 
lucrătoare inainte de incheierea consultărilor, nepublicarea proiectul pe e-
consultare.gov.ro in randurile proiectelor de acte normative, mai mult acest proiect de 
HG nu a fost publicat corespunzător, separat, pe situl ancom.ro asa cum este 
specificat in nota de fundamentare. Aceste proiect de HG nu prezintă studiile de 
impact asupra sănătatii, mediului înconjurător, asigurărilor sociale, securitate 
națională etc considerant „ nu este cazul „ și nici avizele ministerelor de resort 
impactate avize fiind doar de la Ministerul de Finante si de la Ministerul Justitiei, deși 
este cazul problematica exploatării spectrului de frecvențe radio fiind multisectorială, 
iar legea 163/2021 nu acoperă aceste aspecte de sigurantă a cetățeanului și de 
securitate națională. 



14. 

 

Solicităm imperativ să respectați normele legislative în vigoare, Tratatele 
Internaționale la care România este parte, Constituția României, să aplicați Principiul 
Precauției, prevăzut de tratatul Uniunii Europene art 191 și 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 ce 
permit și realizează operabilitatea tehnologiilor 5G fără consimțământul deplin 
informat al poporului român proprietarul de drept al spectrului de frecvențe radio. 

 
Solicităm retragerea proiectelor care permit operabilitatea tehnologiilor 5G, trimiterea 
lor în consultare publică reală pe o perioada extinsă conform legislației în vigoare 
privind transparență decizională, organizarea unor dezbateri publice ample pe 
această tema, emiterea fundamentată a avizului specialiștilor din afară ANCOM, ai 
instituțiilor și organizațiilor din domeniul sănătății publice și protecției mediului, ai 
CSAT, respectarea Convenției Aarhus stipulată de legea nr 86/2000. 

  



 
 

În drept invocăm CONSTITUȚIA ROMÂNIEI și LEGILE SUBSECVENTE 
 

Prevederile OUG 22/2009 care specifică clar rolul și responsabilitatea ANCOM de 
reglementator în domeniul telecomunicațiilor și limitarii radiațiilor câmpurilor 
electromagnetice și OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice care precizează regimul 
spectrului de frecvențe. În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru 
tehnologia informației şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului să se sesizeze din oficiu și să efectueze controlul 
parlamentar al ANCOM pentru a opri demersurile abuzive cu privire la implementarea 
cu celeritate a tehnologiilor 5G, atât prin intermediul vânzării de spectru suplimentar pe 
frecvențe noi cât și prin intermediul facilitării legislative a implementării infrastructurii 
necesare tehnologiilor 5G. 

 

Prin demersurile ANCOM de promovare abuzivă a tehnologiei 5G sunt aduse prejudicii la 
adresa suveranității României și drepturilor fundamentale precizate în Constituție după cum 
urmează:  

„ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI SECURITATE”  
Art.3. din Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) 
 
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 

ANCOM în mod abuziv, lipsit de ratiune și vădit părtinitor organizațiilor care reprezintă 
industria comunicațiilor electronice promovează tehnologiile 5G (vânzarea de spectru 
suplimentar și implementarea infrastructurii necesare operabilității) în dezavantajul 
organizațiilor care susțin drepturile constituționale ale cetățenilor.  

Prin permiterea implementării tehnologiei 5G, prin facilitatarea legislativă cu aceste două 
proiecte de acte normative cetățenilor li se încalcă dreptul la viață și integritate fizică, și 
implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului ratificată de România 
prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) și consacrat de 
art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția României care presupun și eliminarea din mediul 
biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa. 

De asemenea se încalcă și următoarele alte articole din Constituția României: 

 ARTICOLUL 22 (1)  Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale 
persoanei sunt garantate. 

ARTICOLUL 26 (1)  Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. 

ARTICOLUL 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 
nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de 
interes personal. 



ARTICOLUL 34 (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia 
măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.(3) Organizarea asistenţei medicale şi 
a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul 
exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de 
protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. 

 ARTICOLUL 35– Dreptul la mediu sănătos (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane 
la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigura cadrul legislativ 
pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja 
şi a ameliora mediul înconjurător.  

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate private (5) Pentru lucrări de interes general, 
autoritatea publică poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a 
despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi 
pentru alte daune imputabile autorităţii. 

ARTICOLUL 52 (1) Persoană vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri, este îndreptăţită să obţînă recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, 
anularea actului şi repararea pagubei. (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se 
stabilesc prin lege organică. (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

ARTICOLUL 135 Economia(2) Statul trebuie să asigure:b) protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică, financiară şi valutară; d) exploatarea resurselor naturale, în 
concordanţă cu interesul naţional;e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi 
menţinerea echilibrului ecologic; f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii 
vieţii; 

În concluzie în baza motivelor expuse mai sus solicit ANCOM ȘI GUVERNULUI ROMÂNIEI 
SISTAREA oricărui demers cu privire la LICITAREA și VÂNZAREA DE SPECTRU RADIO 
PENTRU TEHNOLOGIILE 5G și oprirea intrării pe piața românească a oricărui echipament 
electronic din categoria tehnologiilor 5G fără a avea standarde de siguranță actualizate, fără 
a avea studii de impact, studii medicale, studii de fezabilitate care să dovedească că aceste 
tehnologii sunt sigure pentru cetățeni și țară, din toate punctele de vedere menționate mai 
sus. 

 
 
Data: 11.08.2021 
 
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 STOP 5G 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/. 
Membră a Alianței Europene STOP 5G. 

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 România 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, cât și siguranța națională a României. 

 

 

 

 

 

 

 


