
 „ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI SECURITATE” 

Art.3. din Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) 

L532/2021 în forma adoptată de Camera Deputaților 
https://www.senat.ro/PAGINI/comisii/Regulamente_2014/Comisie_administratie.pdf  
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Art. 1, alin. (3) din 
Constituție 

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 

L532/2021 în integralitatea sa 
ca demers legislativ care nu 
satisface o nevoie socială a 
românilor ci interesele de profit 
și control ale corporatiilor 
telecom în dauna cetățenilor 
proprietarii de drept ai 
resurselor exploatate de 
indutrie  și prin toate articolele 
care aduc atingere drepturilor 
menționale. 
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Art. 22 alin. 1, 2 și Art.34 
alin. 1. din Constituție, 
Art. 2 alin. 1, Art. 3 alin.1, 
2 lit a), Art. 6, 35 din 
Carta drepturilor 
fundamentale a U.E.  

Declarația Universală 
a Drepturilor Omului 

Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului 

Codul de la Nürnberg 

Convenția 
Organizației 
Națiunilor Unite cu 
privire la Drepturile 
Copilului 

 

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)  

 Rețelele 5G implică trilioane de obiecte radiative conectate, milioane 
de stații de emisie radiative, zeci de mii de sateliți spațiali și cantități 
de date enorme transferate pe multiple benzi de frecvență de la 
ordinul Ghz la zeci de GHz. Radiațiile emise de tehnologia wireless 
chiar dacă sunt considerate in limitele admisibile,  ele prin efectele cu 
caracter ionizant si neionizat(Parlamentul și Comisia Europeană 
admite ambele efecte deși sunt încadrate la neionizante) in realitatea 
din teren generează multiple boli evidențiate atât de legislația 
privitoare la lucrători, dar și de comunitatea științifică internațională 
iar în contextul 5G aceste boli se vor agrava și chiar va crește 
incidența următoarelor tipuri de afectiuni.    Schimbarea ritmului 
cardiac, Alterarea expresiei genetice,  Alterarea metabolismului 
Alterarea dezvoltării celulelor stem, Cancer Boli cardiovasculare, 
Deficienţe cognitive, Distrugerea ADN, Impact asupra stării generale, 
Creşterea nivelului de radicali liberi, Deficienţe de memorie şi 
învăţare, Afectare neurologică, Obezitate şi diabet, Stres oxidativ ș.a. 

  

 

Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. și 
punctul 35 alin.(3) lit. a, din 
forma adoptată de Camera 
Deputaților. Detaliile in petitia 
de la 
http://stop5gromania.ro/13-
01-2022-petitie-comisia-
pentru-drepturile-omului-
senat/ 
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Art. 35, 37 din 
Constituție, Art.10 din 
Carta drepturilor 
fundamentale a U.E. 
Convențiile Aarhus, 
Bonn și Bern 
Tratatul Spațiului Cosmic 
Carta 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/inca
lcari 

 

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 

Afectarea biodiversității  
Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. și 
punctul 35 alin.(3) lit. a 

Lipsa protectiei mediului 
Art. 14, 16, 17 , 28  

Consum energie electrică - 
Art. 26, 22, 27, Art. 6 pct. 3 

Deșeuri Art. 66 

Invazivitatea ariilor 
protejate: Art. 12, Art. 49 pct. 
2,  

Toaletarile spațiilor verzi 
Art 13, Art. 48,  

Invazivitatea prin 
comunicații satelitare Art. 2 
pct. 5 
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Art. 22 alin. 1, 2, Art. 26 
alin. 1,2 și Art.34 alin 1. 
din Constituție. 

Din Hotararea CCR 
80/2014 pct. 19 referitor 
la Art. 26 al 1,2,3,4; pct. 
21  referitor la Art. 26; 
Art. 7 din Carta 
drepturilor 
fundamentale a U.E. 

 Codul de la Nürnberg 

DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ 

Invazivitatea colectarii de date și biodate private prin diverse 
tehnologii emergente rețelelor de comunicații mobile precum 5G, cum 
sunt recunoașterea facială și inteligența Artificială, plus manipularea 
datelor și biodatelor colectate fără consimțământ in retele foarte 
vulnerabile cibernetic va conduce inevitabil la pratici în defavoarea 
cetățeanului (supravegherea și controlul de la distanță al 
comportamentului, furtul de identitate, de proprietate intelectuala 
etc). De asemenea, prin aceasta se încalcă drepturile neurologice 
(neurorights), iar invazivitatea radiațiilor și a  poluării 
electromagnetică generate de antenele de comunicații mobile sunt 
dovedite că sunt o cauză principală a diverselor tipuri de infertilitate 
sau alterare a ADN-ului (nu doar la om), la demență digitală, 
dependență digitala și la comportamente deviante ale copiilor, 
Sindrom Havana si de Electrohipersensibilitate EHS, acestea fiind 
incadrate ca fiind afectiuni neurologice.. 

 

Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. 
și punctul 35 alin.(3) lit. a, 
Art.10 indice 2, Art.2 pct 7, 8, 
18, 19, 20,  

 

 
Art.44 al 1 și 2 din 
Constituție 

 

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 

Art.. 6, Art. 10, Art. 15, Art. 37  
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destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radio-
frecvență  

 
Art. 28 din Constituție 

 

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 

 Art.2 pct. 28 , pct. 78, pct. 79, 
pct. 81, pct. 209, pct. 218, 253, 

Art.4 pct. 11, pct.. 25, 33, 31 

Art.10 indice 2 

 
Art. 41 si Art. 135 din 
Constituție,  
Art. 3 din Codul Muncii. 

 

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) 

Art. 2 pct.18, pct. 68, pct. 105,  

 
Art. 31 alin. 2,4 si Art. 135 
din Constituție, Art.10 
din Carta drepturilor 
fundamentale a U.E. 

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 

 Art. 2 pct. 55, pct. 82,  
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  Codul de la Nürnberg 

 

frauduloasă ce viciază consimțământul, consumatorul fiind pus în fața 
imposibilității de a refuza această tehnologie 

 
Art. 135 din Constituție 

 

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  

Art. 6, Art. 10, Art. 15, Art. 29, 
23,28, 22, 37, 9 

Art. 40, alin. (1) din 
Constituție  

 
DREPTUL LA ASOCIERE 
Asociațiile de proprietari, comunitățile locale nu se vor mai putea 
opune instalării stațiilor de bază (antenelor operatorilor) și, automat, 
emisiilor de radiații ale acestora. Chiar dacă locul de instalare nu se 
află pe proprietatea lor, emisiile de radiații pătrund și pe proprietatea 
lor dacă aceasta este în raza de acoperire/emisie a antenelor.  

Art. 10 alin. (2) 
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Art. 31, alin. 1, 2, 4) din 
Constituție  

DREPTUL LA INFORMARE,  ACCESUL LA INFORMAȚII,  

Lipsa studiilor de impact, lipsa monitorizarilor radiațiilor, lipsa 
campaniilor de informare corectă în privința raportului beneficiu-risc. 
Comunicațiile electronice fără fir, precum sunt  telefonia și 
comunicațiile mobile emit radiații de radiofrecvență și câmpuri 
electromagnetice pentru a putea funcționa, însă zonele unde aceste 
radiații sunt prezente, inclusiv valoarea intensității acestor radiații (ca 
nivel de poluare electromagnetică), nu sunt cunoscute sau afișate clar 
în orice loc public sau privat unde sunt prezente, pentru persoanele 
care doresc și aleg să le evite datorită nocivității lor, în special 
persoanele vulnerabile sau  electrosensibile, copii, etc.  De asemenea, 
comunicațiile electronice facilitează   colectarea de date, inclusiv prin 
sisteme de supraveghere audio/video/mișcare, inclusiv în spațiul 
public, și nu există încă reglementări clare care să permită cetățenilor 
să consimtă sau să aleagă să nu participe sau să nu li se colecteze date, 
inclusiv biometrice. Cetățenii nu sunt clar informați când sunt 
supravegheați și controlați prin intermediul tehnologiei și nu se oferă 
acces facil sau drept de ștergere la datele si biodatele personale 
colectate. 

Art. 10 alin. (2), Art. 2 pct. 55, 
pct. 82,  
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Art. 120, alin(1) și Art. 
121, alin. (1) și (2) din 
Constituție  

DREPTUL LA AUTONOMIE  ADMINISTRATIVĂ, Conform 
noilor reglementări din prezentul proiect de lege, UAT-urile, 
primăriile și consiliile locale nu numai că nu se vor putea opune 
instalării de elemente fizice de rețele de comunicații electronice fără 
fir, cum sunt antenele operatorilor de comunicații electronice mobile, 
dar nici nu vor mai putea percepe chirii pentru acestea, cum este 
normal, sub apanajul parteneriatului public-privat. În plus, li se va 
solicita să participe cu eforturi/costuri propri la instalarea acestor 
elemente și, ulterior punerii în funcțiune, să suporte și costuri de 
consum de energie electrică  al antenelor . 

 

Art 6 pct. 6 si pct. 146,Art. 10 
alin. (2),  Art. 11,17, 25, 28, 29, 
32, 35 

Art. 33, alin. (1) și (3) din 
Constituție  

DREPTUL LA CULTURĂ,  

Coroborat cu dreptul la informare, dacă în locațiile de cultură, turism 
sau agreement, accesibile publicului larg, nu sunt prezentate clar 
informații cu privire la nivelul de poluare electromagnetică existent în 
acel loc, persoanele care doresc și aleg să evite radiațiile de 
radiofrecvență datorită nocivității lor, în special persoanele 
vulnerabile care au indicații medicale să le evite sau persoanele  
electrosensibile, copii, etc., vor avea dreptul la cultură afectat sau chiar 
imposibil de exercitat. 

Art. 49 
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Art. 21, alin. (2) și (3) din 
Constituție  

DREPTUL LA O JUSTIȚIE CORECTĂ 

Problematica foarte gravă în fapt este că odată instalate și puse în 
funcțiune antene care emit radiații de radiofrecvență într-o anumită 
zonă rezidențială sau unde se află persoane vulnerabile (de ex. școli, 
grădinițe, spitale, etc) este foarte greu în justiție să se mai poată cel 
puțin opri din funcționare sau dezinstala, de către victimele 
radiatiilor, dat fiind legislatia , inclusiv prezentul proiect de legeDe 
exemplu s-a câștigat în instanță eliminarea unei antene telecom a 
operatorului Orange, iar acesta din urmă a demontat antena la ani 
distanță față de hotărârea judecătorească, timp în care aceasta a 
funcționat și emis radiații în continuare. 

Un alt abuz este ca un operator semneaza contract cu proprietarul si 
apoi pe stalpul subinchiriaza/pune la comun stalpul cu toti ceilalti 
operatori desi proprietarul nu a convenit asta in contract. 

Puteri discreționare ANCOM  

Art.4 pct. 51,52,53, 56, Art.. 24, 
Art. 35,  

Art. 44 

Art. 16, alin. (1) și (2), Art. 
41, alin. (1) și (2) și Art. 
44, alin. (1) și (2) din 
Constituție  

EGALITATE DE DREPTURI 

Prezentul proiect de lege generează un dezechilibru major și o 
discriminare între domenii economice, în favoarea operatorilor privați 
de comunicații electronice, în ciuda faptului că serviciile de 
comunicații electronice mobile nu sunt servicii de utilitate publică. 

derogari exclusiv  pentru 
industria telecom în 
detrimentul cetățenilor și 
celorlalte sectoare 
economice Art. 29, 23, 28, 25, 
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Acest fapt se realizează prin derogări de la legislația autorizațiilor și 
controlului în domeniul construcțiilor, drept de acces gratuit pe 
proprietatea publică și privată, subvenționare consum energie 
electrică, etc. Niciun alt sector economic nu ”beneficiază” de astfel de 
facilități ”legale”. De asemenea, se proliferează automatizarile în 
multe domenii de activitate, astfel că va apărea și inegalitatea de șanse 
a celor vor fi disponibilizați de la locurile de muncă în favoarea 
automatizărilor. Plus, este foarte probabil să apară și  segregarea 
teritorială pentru categoriile de cetățeni care aleg să evite radiațiile de 
radiofrecvență și poluarea electromagnetică. 

 

26, 2 p 31, 13 indice 3, 13 indice 
4, Art. 9 

 

Art. 26, alin. (1) și (2), Art. 
29, alin. (1), (2) și (6) din 
Constituție  

 
SUVERANITATEA INDIVIDUALĂ ȘI LIBERTATEA DE A 
DISPUNE DE PROPRIUL CORP,  LIBERTATEA DE 
CONȘTIINȚĂ 
Invazivitatea radiațiilor și a  poluării electromagnetică generate de 
antenele de comunicații mobile sunt dovedite că sunt o cauză 
principală a diverselor tipuri de infertilitate sau alterare a ADN-ului 
(nu doar la om), cauzează sau agravează diverse boli, inclusiv cancerul, 
produc atat sindromul electro-hiper-senzitivității, cât și sindromul 
Havana, alterează comportamentul până la demență digitală și produc 
comportamente deviante ale copiilor. 

 Art.2 pct. 28 , pct. 78, pct. 79, 
pct. 81, pct. 209, pct. 218, 253, 

Art.4 pct. 11, pct.. 25, 33, 31 

Art.10 indice 2 



Articole din Constituția 
României și legislația 
internațională  care 
garantează dreptul 

afectat de proliferarea 
retetelor invazive și 

nocive 5G prin L532/2021 

Dreptul afectat de dezvoltarea și proliferarea rețelelor 
invazive și nocive 5G facilitate de L532/2021 

Articole din L532/2021 
care aduc atingere 

drepturilor 
constituționale și necesită 

a fi amendate pentru a 
respecta principiul 

precauției și a asigura 
securitatea oamenilor și a 

României 

Toate aceste efecte, în special deviațiile de comportament, încalcă 
drepturile neurologice (neurorights). Multiple studii dovedesc  
afectarea creierului de către aceste radiații, în mod specific 
documentația științifică demonstrează că sub influența acestor 
câmpuri electromagnetice, inclusiv  conștiința omului este afectată, 
manipulată, controlată.  
 

Art. 2, alin. (1) din 
Constituție  
Art. 55 alin. 1 din 
Constituție. 
Art. 135 din Constituție 

 

SUVERANITATEA  

Avînd în vedere că prezentul proiect de lege generează un dezechilibru 
major și o discriminare între domenii economice, în favoarea 
operatorilor privați de comunicații electronice, în ciuda faptului că 
serviciile de comunicații electronice mobile nu sunt servicii de utilitate 
publică, dar sunt utilizate în transmiterea sau interceptarea 
informațiilor de interes național, singura soluție posibilă pentru a 
asigura suveranitatea țării este naționalizarea acestor rețele. 
 
În prezent, SUVERANITATEA ESTE PUSĂ ÎN PERICOL de rețele de 
comunicații mobile de generație nouă (5G) prin multiplele 
vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice cu adevărat de 
utilitate publică (electrice, gaze) care tind să se îndrepte către IoT 
(asociat cu 5G) sunt puse în pericol de vulnerabilitățile nerezolvate ale 
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tehnologiei digitale, vulnerabilități care vor fi proliferate incontrolabil 
de rețelele 5G. 

 

Art. 119 din Constituție  SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

RETEAUA 5G ESTE ATENTAT LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ 
INDIFERENT DE FURNIZORI, deoarece problemele și 
vulnerabilitățile sunt aceleași deoarece acestea rezidă la nivel tehnic 
de arhitectura, topologie și protocol (radiații electromagnetice și 
vulnerabilitati cibernetice masive) sunt indiferent de aviz, indiferent 
de furnizorul de hardware, software (reteaua 5G este mult virtualizata 
în comparație cu celelalte tipuri de rețele), indiferent de operatorul 
telecom.  

De asemenea, sunt demonstrate și anunțate deja public interferențele 
volumului de radiații de radiofrecvență sau a însuși frecvențelor radio 
utilizate de rețelele 5G spațiale sau terestre cu aparatele aviatice, cu 
sateliții meteo și cu alte dispozitive din utilitatea civilă și militară, 
punându-le pe acestea în pericol sau creându-se vulnerabilități grave.  

Conform Art.1 din Legea 51/1991 prin siguranța națională a 
României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de 

Art 2 pct. 3 - zic ca nu aduc 
atingere siguranței si ordinii 
publice  dar aduc atingere in 
fapt 
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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 Pericolul la adresa securității 
naționale, în conceptul acesteia extins ce contine sanatatea publica, 
echilibrul socio economic, protectia mediului natural, siguranta 
cibernetica și exercitarea neîngrădită a drepturilor constituționale 
cetățenești, drepturi ce sunt afectate în fapt și în drept, de proliferare 
și facilitarea implementării rețelelor de comunicații electronice 5G 
prin intermediul L532/2021 în ansamblul său și în parte în articolele 
menționate! 

 

 


