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Către SECRETARIATUL GENERAL al CAMEREI DEPUTAȚILOR 

În temeiul prevederilor art.1 pct.5, art. 146 lit. a) din Constituția României şi în baza art. 

15 alin. (1), (2) și (4) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții 

Constituționale, în termen legal, în numele semnatarilor, vă înaintăm Sesizarea la Curtea 

Constituțională cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 

dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (L532/2021), adoptat de Senat în data de 

02.03.2022, în calitate de cameră decizională, solicitându-vă să o înaintați Curții Constituționale 

a României, la data depunerii. 

 

Către CURTEA CONSTITUȚIONALĂ a ROMÂNIEI 

  

DOMNULE PREȘEDINTE, 

 

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituția României și art. 15 alin. (1), (2) și (4) din 

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, deputații semnatari, formulăm în termen legal prezenta 

SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE 

Referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 

reţelelor de comunicaţii electronice (L532/2021), adoptat de Senat în data de 02.03.2022, în 

calitate de cameră decizională, prin care vă SOLICITĂM să constatați neconstituționalitatea 

acestuia, iar pe cale de consecință să-l respingeți ca fiind neconstituțional, nelegal și nesusținut 

de suficiente argumente juridice, științifice, etice și morale, pentru următoarele MOTIVE: 

În fapt și în drept, învederăm următoarele: 

Prevederile proiectului de lege L532/2021 creează multiple ingerințe în drepturile și 

libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la 

proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la 

autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate 

de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea 

individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv 

suveranitatea și siguranța națională. 

Directivele europene invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme 

legislative care să încalce ordinea publică, siguranța juridică, ci doar stabilesc anumite obiective pentru 

țările membre ce pot fi asumate fără a aduce atingere statului de drept și democrației constituționale. 

Deși o parte din funcționarii publici implicați și parlamentari pretind și chiar 

dezinformează public că acest proiect de lege este transpunerea Directivei Codului european al 

comunicațiilor electronice, acest proiect se concentrează pe foarte multe prevederi care nu se 

regăsesc în Directiva europeană invocată, unele fiind chiar în contradicție cu legislația 
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europeană. Aceste prevederi cu „specific național” sunt total lipsite de fundamentare și de 

proporționalitate în raport cu nevoile curente ale României în materie de comunicații electronice 

și sunt vădit neconstituționale și nedemocratice. 

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

- Art. 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Constituția României art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului 

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi 

aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 

tratate la care România este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 

omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, 

cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 

Convenții și tratate internaționale încălcate de implementarea tehnologiei 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. 

Raportul Curții Europene de Conturi menționează foarte clar că riscurile și daunele 

generate de tehnologia 5G vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri și amenințări 

evidențiate de Curtea Europeană de Conturi sunt: 

- Riscuri la adresa confidențialității; 

- Amenințări la adresa securității naționale; 

- Dependența de lanțul de aprovizionare; 

- Atacuri cibernetice; 

- Efecte negative asupra sănătății; 

- Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței. 

Sursa: pag. 53 din link 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf. 

https://tinyurl.com/incalcari
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf
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Implementarea 5G la scară largă este cel mai mare experiment neetic din istoria umanității. 

„O mică parte din populație și-a dat consimțământul informat la expunerea la radiații 

wireless/fără fir, la jocurile de noroc, la substanțe adictive (precum utilizatorii de țigări, cocaină, 

fentanil), considerând că pot scăpa de consecințele adverse severe ale expunerii. O altă mică 

parte a populației nu și-a dat consimțământul în cunoștință de cauză, dar permit o expunerea 

dăunătoare din cauza transmiterii pe scară largă a radiațiilor wireless din surse terestre și 

satelitare. Marea majoritate a populației a acordat consimțământul informat greșit (viciat) despre 

această expunere. Această informație greșită este furnizată de industria telecomunicațiilor, de 

către lobby-iștii săi, de partenerii săi guvernamentali, de activiștii politici, de brațele sale de 

marketing (mass-media mainstream) și chiar de unii activiști academici. Nu se cunosc efectele 

adverse severe cauzate de radiațiile wireless, nu se cunoaște întinderea completă a infrastructurii 

de radiații wireless existente, cu atât mai puțin nu se cunosc daunele preconizate de la 

infrastructura 4G/5G implementate rapid astăzi. Încercarea de a identifica măsura completă a 

acestor efecte adverse este experimentul medical global care se desfășoară astăzi. Faptul că 

acest experiment se desfășoară cu consimțământul informat greșit îl face un experiment 

lipsit de etică. Datorită mărimii acestui experiment, este CEL MAI MARE EXPERIMENT 

MEDICAL NEETIC DIN ISTORIA UMANITĂȚII!” Dr. Ronald N. Kostoff. 

Studiul de 1000 de pagini al savantului Ronald Neil Kostoff poate fi descărcat de AICI. 

 

Capitolul I 

Nelegalitatea legii 

Nu a fost respectat principiul legalității prevăzut de art. 1 alin. (3) și (5) din 

Constituția României, prin raportarea la respectarea dispozițiilor privind normele de tehnică 

legislativă, reglementate de Legea nr. 24/2000, inclusiv privind motivarea proiectului de lege și 

nemotivarea neacceptării propunerilor și observațiilor Consiliului Legislativ. 

Constituția României art. 1 – Statul român 

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 

reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor 

Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. 

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. 

Din acest motiv, SOLICITĂM CA LEGEA SĂ FIE RESPINSĂ ÎN TOTALITATE 

datorită multiplelor elemente de neconstituționalitate pe care le conține, în ansamblul ei. 

„Cu privire la principiul legalității, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituție, Curtea 

Constituțională a elaborat o vastă jurisprudență, în acord cu cea în materie a Curții Europene a 

Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a constatat, de principiu, că orice act normativ 

trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, 

ceea ce presupune ca textul normativ să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile 

de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul 

legitim urmărit, astfel ca, în procesul de interpretare și aplicare a legii, să ofere persoanei vizate o 

protecție adecvată împotriva arbitrarului. 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2020/06/9.-LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf
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Legea trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. 

Cetățenii trebuie protejați contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra 

unei insecurități pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă să creeze, impunând ca legea să 

fie accesibilă și previzibilă.” 

Sursa: Decizia CCR nr. 688 din 21 octombrie 2021, 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251596. 

Conform analizei din Tratatul de Constituția României comentată (Cristian Ionescu și 

Corina Adriana Dumitrescu, Editura C.H. Beck), prin dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția 

României, „cetățenii sunt ocrotiți de stat fără nici o discriminare. Drepturile lor sunt garantate și 

apărate. Statul asigură respectarea demnității umane sub toate aspectele ce țin de progresul social 

general, creează climatul necesar, precum și structurile organizatorice pentru apărarea justiției 

sociale, afirmarea plenară a personalității fiecărui individ. 

Demnitatea omului și dreptatea socială pot fi grav nesocotite sau încălcate prin acte ale 

structurilor de putere. Atât demnitatea cât și dreptatea sunt legate organic de indivi. Demnitatea 

umană este un concept universal care se raportează deopotrivă la individ și națiune, cu extindere 

la respectarea demnității statale. înțelegem respectarea demnității umane, din perspectiva art. 1 

alin. (3) din Constituție, în sensul respectării depline a condiției individului în societate, văzută în 

toată complexitatea și diversitatea manifestărilor sale acceptate sau permise de lege. 

Garantarea unei protecții juridice eficiente și depline a persoanei în raporturile în care 

aceasta intră cu structurile de putere ale statului: legislative, executive și judecătorești. Mai mult 

chiar, persoanei i se asigură o protecție a demnității sale, de aceeași pondere, în raporturile pe 

care aceasta le are cu alte persoane fizice. 

În categoria valorilor supreme garantate de Constituție intră și drepturile și libertățile 

cetățenilor, acestea fiind consacrate, fiecare cu particularitățile sale, instituindu-se astfel o dublă 

constituționalizare a acestora. 

Prin această metodă de dublă consacrare, drepturile și libertățile cetățenești capătă 

valoarea unor principii generale, intrând astfel într-un patrimoniu constituțional intangibil. Astfel 

de formule devin „norme angajament” pentru statul român, la care acesta nu va putea renunța 

niciodată. Orice reglementare de tip legislativ sau executiv, ori jurisdicțional trebuie să țină 

seama că drepturile și libertățile cetățenești au devenit o componentă esențială a construcției 

constituționale în statul român. Garantarea valorilor supreme stipulate de art. 1 alin. (3) din 

Constituție obligă Parlamentul să adopte măsuri legislative care să permită afirmarea deplină a 

valorilor supreme respective.” 

Art. 61 alin. (1) din Constituție - Parlamentul trebuie să lucreze în interesul celor care i-

au ales pe deputați și senatori, și nu pentru validarea așa-zisei valabilități a doctrinelor diferitelor 

partide parlamentare. 

În lucrarea Principiul securităţii juridice, fundament al statului de drept. Repere 

jurisprudenţiale, autorii Ion Predescu, judecător la Curtea Constituţională și Marieta Safta, 

magistrat-asistent şef, menționează următoarele: 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251596
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„În sistemul român de drept, supremaţia Constituţiei şi a legilor a fost ridicată la rang 

de principiu constituţional, consacrat de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia 

„în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.” 

S-a instituit astfel o obligaţie generală, impusă tuturor subiectelor de drept, inclusiv 

autorităţii legiuitoare, care trebuie să se asigure că activitatea de legiferare se realizează în 

limitele şi în concordanţă cu Legea fundamentală a ţării şi, totodată, să asigure calitatea legislaţiei. 

Aceasta întrucât, pentru a respecta legea, ea trebuie cunoscută şi înţeleasă, iar pentru a fi 

înţeleasă, trebuie să fie suficient de precisă şi previzibilă, aşadar să ofere securitate juridică 

destinatarilor săi. 

S-a conturat în acest sens, în strânsă legătură cu principiul general al legalităţii, 

prevăzut de textul constituţional menţionat, un alt principiu, cel al securităţii juridice. 

Fără a fi consacrat expres de normele constituţionale, fiind mai degrabă o creaţie a 

jurisprudenţei, acesta constituie, deopotrivă, un principiu fundamental al statului de drept, stat 

care este apreciat în bună măsură în funcţie de calitatea legilor sale. 

Preocuparea pentru asigurarea securităţii juridice este de actualitate în România, în 

condiţiile creşterii cantitative a legislaţiei, determinată de creşterea complexităţii dreptului, ca 

urmare a dezvoltării noilor surse de drept, mai ales a celor comunitare şi internaţionale, precum 

şi a evoluţiei societăţii, a apariţiei unor noi domenii de reglementare. 

Este evident că, în prezent se legiferează mult, dar, oare, se legiferează bine? Altfel spus, 

în activitatea de legiferare este asigurată calitatea legii, în sensul de conformitate a acesteia cu 

principiul preeminenţei dreptului şi cu cel al securităţii juridice, în cel mai larg sens al său? 

Având o structură complexă, principiul securităţii juridice exprimă, în esenţă, faptul 

că cetăţenii trebuie protejaţi „contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, 

contra unei insecurităţi pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze“ 

În dreptul intern, regulile privind intrarea în vigoare a actelor normative sunt prevăzute de 

art. 78 din Constituţie, precum şi de art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

Toate legile trebuie să respecte anumite elemente indispensabile, de fond și de 

formă, cuprinse în Constituție, de tehnică legislativă, în caz contrar, legea este 

neconstituțională.” 

 

Capitolul II 

Încălcarea normelor de tehnică legislativă 

 Prevederile proiectului de lege încalcă flagrant multiple norme de tehnică 

legislativă. Astfel, potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000: 

„Art. 6 - Soluțiile pe care le cuprinde proiectul de lege trebuie să fie temeinic fundamentate, 

luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării 

cu ansamblul reglementărilor interne și ale armonizării legislației naționale cu legislația 

comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Art. 30 Instrumentele de prezentare și motivare:  
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- Art. 30 alin. (1) lit. a) Proiectele de acte normative trebuie însoțite de următoarele documente 

de motivare: expunere de motive - în cazul proiectelor de legi; 

(2) Expunerile de motive și studiile de impact constituie instrumentele de prezentare și motivare 

ale noilor reglementări propuse. 

Art. 31 Cuprinsul motivării:  

- Art. 31 alin. (1) Instrumentul de prezentare și motivare include conținutul evaluării impactului 

actelor normative, cuprinzând următoarele secțiuni: 

a) motivul emiterii actului normativ - cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire 

specială la insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare; principiile de bază și 

finalitatea reglementărilor propuse, cu evidențierea elementelor noi; concluziile studiilor, 

lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice.  

b) impactul socioeconomic - efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social și 

asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor și beneficiilor; 

c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri; 

d) impactul asupra sistemului juridic - implicațiile pe care noua reglementare le are asupra 

legislației în vigoare;  

e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizațiile și 

specialiștii consultați, esența recomandărilor primite; 

f) activitățile de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ; 

g) măsurile de implementare - modificările instituționale și funcționale la nivelul administrației 

publice centrale și locale. 

- Art. 32 alin. (2) Motivarea trebuie să se refere la forma finală a proiectului de act normativ; 

dacă pe parcurs s-au adus unele modificări proiectului, ca urmare a propunerilor și observațiilor 

primite de la organele de avizare, motivarea inițială trebuie reconsiderată în mod corespunzător. 

Art. 33 Studiu de impact  

(1) Scopul elaborării studiului de impact este de a estima costurile și beneficiile aduse în plan 

economic și social prin adoptarea proiectului de lege, precum și de a evidenția dificultățile care 

ar putea apărea în procesul de punere în practică a reglementărilor propuse. 

(2) Studiul de impact este întocmit, de regulă, de structurile de specialitate în domeniu ale 

administrației publice centrale, la cererea Guvernului. Pentru propunerile legislative inițiate de 

deputați sau de senatori, studiile de impact se întocmesc prin grija ministerelor de resort, la 

solicitarea comisiilor parlamentare. 

(3) În studiul de impact se face referire: 

a) la starea de fapt existentă la momentul elaborării noii reglementări; 

b) la modificările care se propun a fi aduse legislației existente; 

c) la obiectivele urmărite prin modificarea legislației existente; 

d) la mijloacele disponibile în vederea realizării scopurilor propuse; 

e) la dificultățile care ar putea fi întâmpinate în aplicarea noilor dispoziții; 
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f) la evaluarea costurilor impuse de adoptarea proiectului de lege și a eventualelor economii 

bugetare generate de aceasta, la motivele care stau la baza acestei evaluări, precum și la 

modalitatea de calcul al costurilor și economiilor; 

g) la beneficiile rezultate prin implementarea proiectului de lege, altele decât cele de natură economică; 

h) la analiza comparativă a costurilor și a beneficiilor pe care le implică proiectul de lege, din 

care să reiasă dacă beneficiile sunt justificate de costuri.” 

Or, din expunerea de motive a proiectului de lege se poate constata că: 

A) în ceea ce privește motivul emiterii actului normativ nu s-au prezentat:  

- cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire specială la insuficiențele și 

neconcordanțele reglementărilor în vigoare; 

- principiile de bază și finalitatea reglementărilor propuse, cu evidențierea elementelor noi;  

- concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice. 

Nu s-a prezentat efectuarea niciunui studiu cu privire la impactul implementării 

tehnologiei 5G asupra stării de sănătate, a vieții, a protejării mediului înconjurător, a securității 

cibernetice și naționale, a costurilor financiare și sociale etc., efectele asupra acestor domenii 

fiind extrem de negative, așa cum vom arăta în continuare. 

B) în ceea ce privește impactul socioeconomic nu s-au prezentat efectele asupra mediului 

macroeconomic, de afaceri, social și asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor 

și beneficiilor. 

Or, introducerea tehnologiei 5G are efecte negative colosale asupra sănătății, vieții, 

mediului înconjurător și a mediului social. 

În acest sens, învederăm Curții că: 

Consiliul Legislativ este organ de specialitate al Parlamentului. Potrivit art. 10  alin. (4) 

din Legea nr 24/2000 „Observațiile și propunerile Consiliului Legislativ privind respectarea 

normelor de tehnică legislativă vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ. 

Neacceptarea acestora trebuie motivată în cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau într-o 

notă însoțitoare." 

„Precizăm faptul că, potrivit exigențelor de tehnică legislativă, actul normativ trebuie să 

asigure o succesiune logică a soluțiilor legislative, o grupare a ideilor în funcție de conexiunile și 

de raportul firesc dintre ele, toate acestea urmând a se regăsi și în titlul actului, care trebuie să 

cuprindă obiectul reglementării exprimat sintetic. 

Tot ca o observaţie de ordin general, menţionăm că numeroase propuneri legislative nu au 

avut instrumentul de motivare și prezentare redactat în conformitate cu dispozițiile legale. Astfel, 

potrivit art. 30-32 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Expunerea de motive reprezintă instrumentul de prezentare şi motivare a propunerii legislative şi 

trebuie să cuprindă, printre altele, motivul emiterii actului normativ, adică cerinţele care reclamă 

intervenţia normativă; impactul socio-economic - efectele asupra mediului macroeconomic, de 

afaceri, social, asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor.” 

Sursa: Raport asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Legislativ în anul 2015. 
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Consiliul Legislativ a semnalat prin Avizul nr. 781 din 29/09/2021, care are 189 de 

pagini, din care 32 cu observații și 157 cu mențiuni legate de actele normative care se vor a fi 

derogate abuziv, în detrimentul și prin discriminarea tuturor celorlalte sectoare economice, 

instituții, firme și cetățeni. 

Astfel, se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, din care 27 de 

legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului,  5 Hotărâri de Guvern, 5 Ordonanțe de Guvern, 

după cum urmează: 

1. Legea nr. 10/1995 – referitoare la construcții; 

2. Legea nr. 95/2006 – reforma în domeniul sănătății; 

3. Legea nr. 107/1996 – Legea apelor; 

4. Legea nr. 225/2015 – Legea Codului fiscal; 

5. Legea nr. 422/2001 – protejarea monumentelor istorice; 

6. Legea nr. 18/1991 – Fondul funciar; 

7. Legea nr. 21/2020 – Codul aerian; 

8. Legea nr. 24/2007 – Administrarea spațiilor verzi din intravilan; 

9. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic; 

10. Legea nr. 1996/2018 – Legea Asociațiilor de proprietari; 

11. Legea nr. 203/2018 – Achitare amenzi contravenționale; 

12. Legea nr. 27/2015 – Cod de procedură fiscală; 

13. Legea nr. 292/2018 – Proiecte publice-private; 

14. Legea nr. 313/2009 – Administrarea spațiilor verzi în urban; 

15. Legea nr. 350/2001 – Amenajarea teritorială și urbanism; 

16. Legea nr. 458/2002 – Calitatea apei potabile; 

17. Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului; 

18. Legea nr. 554/2004 – Contenciosul administrativ; 

19. Legea nr. 21/1996 – Legea concurenței; 

20. Legea nr. 50/1991 – Construcții; 

21. Legea nr. 51/1991 – Securitatea națională; 

22. Legea nr. 135/2010 – Codul de Procedură Penală; 

23. Legea nr. 159/2016 – Legea infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații; 

24. Legea nr. 252/2003 – Registrul unic de control; 

25. Legea nr. 362/2018 – Nivelul comun de securitate a rețelelor și sistemelor informatice; 

26. Legea nr. 362/2002 – Comerțul electronic; 

27. Legea nr. 506/2004 – Protecția datelor personale și a vieții private. 

1. OUG nr. 12/1998 – Transporturi pe căi ferate și organizare SNCFR; 

2. OUG nr. 105/2001 – Frontiera de stat; 

3. OUG nr. 195/2005 – Protecția mediului; 

4. OUG nr. 13/2013 – Servicii poștale; 
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5. OUG nr. 57/2007 – Arii naturale protejate; 

6. OUG nr. 5/2015 – Deșeuri electronice; 

7. OUG nr. 22/2009 – Legea de funcționare a ANCOM; 

8. OUG nr. 34/2008 – Sistemul național unic pentru apeluri; 

9. OUG nr. 34/2014 – Drepturile consumatorilor; 

10. OUG nr. 46/2019 – Serviciul RO-ALERT; 

11. OUG nr. 111/2011 – Comunicații electronice. 

1. HG nr. 376/2020 – TNABF; 

2. HG nr. 700/2012 – Legea de funcționare a ANPC; 

3. HG nr. 487/2016 – Compatibilitatea electromagnetică; 

4. HG nr. 740/2016 – Echipamente radio; 

5. HG nr. 1016/2004 – Standarde și reglementări UE. 

1. OG nr. 2/2001  – Regimul juridic al contravențiilor; 

2. OG nr. 43/1997 – Regimul drumurilor; 

3. OG nr. 25/2016 – Emiterea avizelor de amplasament; 

4. OG nr. 21/1992 – Protecția consumatorilor; 

5. OG nr. 27/2002 – Soluționarea petițiilor. 

Aceste observații și propuneri ale Consiliului Legislativ nu au fost luate în 

considerare, drept urmare ele nu au fost acceptate și nu s-a prezentat nici în Expunerea de 

motive și nici într-o notă însoțitoare motivele neacceptării, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 

10 alin. 4 din Legea nr. 24/2000. 

 În argumentarea acestei sesizări, precum și în Anexele atașate am prezentat foarte 

multe dovezi, studii de specialitate, analize de caz etc. care arată cât se poate de clar că 

tehnologia 5G și radiațiile electromagnetice de radiofrecvență sunt nocive și invazive la adresa 

sănătății și a mediului și creează multiple probleme financiare, de securitate și sociale. 

 Acest proiect de lege a fost inițiat, elaborat și adoptat cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000, 

fiind astfel încălcat principiul legalității reglementat de art. 1 alin. (5) și ale art. 147 alin. (4) din Constituție. 

 Astfel, 

- au fost încălcate dispozițiile art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) – (4) din Legea nr. 24/2000, 

deoarece nu instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o mai mare 

stabilitate și eficiență legislativă, soluțiile pe care le cuprinde nu au fost temeinic fundamentate și 

nu s-a efectuat o evaluare preliminară a impactului, mai ales asupra drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului; 

- conține dispoziții care încalcă dispozițiile art. 8 din Legea nr. 24/2000, aspecte care sunt 

menționate și în observațiile Avizului Consiliului Legislativ nr. 781 din 29/09/2021. Cu toate 

acestea, nu s-au avut în vedere la definitivarea proiectului de lege observațiile și 

propunerile Consiliului Legislativ și nici nu a fost motivată neacceptarea acestora în 

cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau într-o notă însoțitoare, fiind încălcate astfel  

dispozițiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 24/2000; 
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- nu a fost examinată în activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de 

lege practica Curții Constituționale în domeniu, proiectul încălcând numeroase decizii ale 

Curții, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 21 din Legea nr. 24/2000; 

- Expunerea de motive și nota de fundamentare nu conțin evaluarea impactului prevederilor 

proiectului de lege, menționate la secțiunile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 24/2000. Totodată, nu 

au fost prezentate distinct în acestea: eventualele consecințe care s-ar produce în lipsa luării 

măsurilor legislative propuse (art. 31 alin. 1 lit. a); impactul asupra bugetului general consolidat 

în condițiile în care la Secțiunea a 4-a, pct. 7 din Expunerea de motive se menționează în mod 

expres că proiectul de act normativ nu atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor 

aprobate prin bugetul general consolidat, lucruri complet false, așa cum arătăm în capitolele III, 

IX, X și XI (art. 31 alin. 1 pct. c); 

- nu a fost întocmit un studiu de impact prevăzut de art. 33 din Legea nr. 24/2004, fiind încălcate 

dispozițiile art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000. 

II.1. Prevederi neclare și contradictorii în proiectul de lege 

 Prevederile proiectului de lege nu respectă exigențele și standardele de calitate a legii 

impuse de Constituția României. Textul criticat este lipsit de claritate și previzibilitate, fiind 

apt să creeze confuzii și chiar abuzuri în procesul de interpretare și aplicare, ceea ce contravine 

normei art. 1 alin. (5) din Constituție și jurisprudenței Curții Constituționale referitoare la 

cerințele de calitate a legii (de exemplu, deciziile nr. 189 din 2 martie 2006, nr. 903 din 6 iulie 

2010, nr. 743 din 2 iunie 2011, nr. 1 din 11 ianuarie 2012 și nr. 26 din 18 ianuarie 2012 etc.). 

 În concret, sesizăm Curții Constituționale următoarele aspecte neconstituționale din 

proiectul de lege: 

II.1.1. Neclarități cu privire la măsurarea și plata consumului de energie electrică 

Mai multe situații neclare din proiectul de lege se referă la măsurarea consumului de 

energie electrică a dispozitivelor de mici dimensiuni și la cine plătește acest consum. 

De exemplu, se menționează că furnizorilor și operatorilor de rețele de comunicații 

electronice trebuie să li se asigure branșamentele la rețeaua de energie electrică pentru 

dispozitivele și infrastructura de comunicații electronice, dar nu se precizează niciunde ce se 

petrece dacă operatorii nu plătesc energia electrică pe care o consumă. 

De asemenea, nu există nici o specificație a modului cum se măsoară sau se cuantifică 

consumul de energie a dispozitivelor de mici dimensiuni, care nu au contor propriu de măsurare a 

consumului de energie electrică. De exemplu, un dispozitiv wireless instalat pe un stâlp de iluminat 

care funcționează și consumă curent simultan cu lampa acelui stâlp și care nu are contorizare 

proprie. Menționăm că în cazul rețelelor 5G aceste dispozitive vor fi foarte multe, ajungând chiar și 

la milioane de unități în cazul orașelor mari, ceea ce produce un consum semnificativ de energie 

electrică. Din aceste motive, aceste aspecte trebuie să fie foarte bine clarificate în lege. 

Ca să existe claritate în privința calcului consumului de energie electrică și a plății 

acestuia trebuie ca proiectul de lege să cuprindă cel puțin aceste trei mențiuni: 

         a) Energia electrică este plătită de cei care o consumă. 

         Furnizorii de  rețele  publice  de  comunicații electronice suportă toate costurile aferente 

consumului de energie electrică. 
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         b) Dacă cei care consumă energie electrică nu o plătesc sunt automat deconectați de 

la rețeaua electrică. 

         Așa cum se procedează în cazul tuturor clienților, fără nici o excepție, fie că sunt 

persoane fizice sau juridice. 

         c) Trebuie precizată clar modalitatea de estimare a consumului de energie electrică 

a dispozitivelor care folosesc rețeaua electrică în comun cu alți consumatori și nu au contor 

electric propriu. 

         Aceste mențiuni sunt foarte importante deoarece cei care consumă energia electrică au 

tendința să estimeze un consum cât mai mic iar cei care o furnizează să estimeze un consum cât 

mai mare. Singura soluție, care conferă și claritatea necesară prevederilor legale este de se 

specifica clar în lege cum se calculează consumul estimat. 

 Deoarece în prezent nu este nimic clar din cele menționate se încalcă normele de 

tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 și, implicit, proiectul de lege conține 

prevederi neconstituționale. 

II.1.2. Neclarități și contradicții cu privire la procesul de avizare a documentațiilor tehnice. 

 Proiectul de lege prevede la art. 49 pct. 2 că „Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate 

ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice, fără consultarea Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice”. 

„Art. 49 – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Toate intervențiile care se 

efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a 

destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau 

a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, care se 

încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa cum sunt 

acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, 

indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști 

și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale Ministerului Culturii, respectiv ale 

serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în condițiile legii.” 

2. Articolul 34
1
 va avea următorul cuprins: „Art. 34

1
. ‒ Prin excepție de la prevederile art. 33 

alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite 

avize privind documentațiile tehnice, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute 

la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din 

zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică 

și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri 

de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect 

elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice 

care se încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa 

cum sunt acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații 
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electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice sau la imobile situate în 

zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.” 

 Neclaritatea și contradicția care apare aici este dată de faptul că nu se menționează ce se 

petrece în cazul în care Ministerul Culturii emite un aviz favorabil pentru o documentație tehnică 

sau pentru o lucrare iar Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau comisiile zonale ale 

monumentelor istorice emit pentru aceeași documentație sau lucrare un aviz negativ. 

 Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau comisiile zonale ale monumentelor istorice 

se pot sesiza sau pot fi sesizate de terți că o lucrare asupra unei clădiri de patrimoniu o poate afecta 

grav și iremediabil. Astfel, ele emit un aviz negativ pentru acea lucrare care se contrazice cu un 

eventual aviz favorabil din partea Ministerului Culturii. Conform prevederilor acestui proiect de 

lege operatorii telecom nu au nevoie de avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a 

comisiilor zonale ale monumentelor istorice pentru a face lucrări asupra monumentelor istorice și 

de patrimoniu, dar nici nu pot face astfel de lucrări dacă Comisia Națională a Monumentelor 

Istorice sau comisiile zonale ale monumentelor istorice au spus că acele lucrări nu se pot realiza. 

În acest caz se ajunge în instanță iar judecătorii nu vor ști cum să se pronunțe deoarece 

niciunde nu este menționat care aviz se ia în considerare și de ce. 

II.2.  Obligații prevăzute în proiectul de lege care nu sunt sancționate în niciun fel. 

S-a creat o încălcare gravă și neconstituțională a normelor de tehnică legislativă prin faptul 

că există foarte multe obligații prevăzute în proiectul de lege care nu sunt sancționate în niciun fel. 

În acest caz, ce anume va determina instituțiile și firmele telecom să-și respecte obligațiile 

legale, dacă nu pot fi sancționate în niciun fel atunci când nu respectă legea sau o fac defectuos? 

Trebuie prevăzute sancțiuni clare pentru toate instituțiile implicate, inclusiv 

ANCOM, atunci când acestea fac abuzuri și încalcă legea. 

În proiectul de lege trebuie prevăzute sancțiuni clare și consistente, inclusiv de natură penală 

pentru angajații ANCOM care nu-și fac datoria și care, prin faptele lor, păgubesc bugetul de stat. 

         Atragem atenția cu maximă seriozitate că acest proiect de lege a fost redactată de 

ANCOM și de aceea nu conține niciun fel de prevederi de sancționare a ANCOM și a 

angajaților săi, atunci când fac abuzuri și încalcă legea. De aceea, TREBUIE SĂ SE 

INTRODUCĂ prevederi specifice și necesare pentru reglementarea activității ANCOM. 

Altfel, prevederile legii vor fi nelegale (se încalcă inclusiv normele de tehnică legislativă) și 

complet neconstituționale. 

Iată un exemplu edificator în acest sens, care arată că ANCOM vrea să devină o instituție 

atotputernică și necontrolabilă, de tip stat în stat: 

„Art. 4. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1
1
), cu următorul  cuprins: 

„(1
1
) În exercitarea atribuţiilor sale de reglementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, 

activitatea ANCOM nu va fi îngrădită de nici o altă autoritate, aceasta fiind independentă 

decizional, organizatoric şi funcțional față de celelalte autorități publice.” 
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ANCOM, inițiatorul și cel care a redactat de facto această propunere legislativă, nu 

numai că își acordă puteri sporite și discreționare prin astfel de prevederi, dar legiferează astfel 

abuzurile din teren la adresa cetățenilor și comunităților locale (vezi litigiul cu Asociația 

Municipalităților din România). ANCOM a patronat până acum astfel de abuzuri și intenționează 

să o facă și la 5G, împotriva interesului național, împotriva securității naționale și a siguranței 

cetățenilor și prin vădita părtinire a industriei comunicațiilor mobile. 

 Menționăm că există prevăzute zeci de obligații pentru ANCOM și nici măcar o 

singură sancțiune. Exemple de articole din proiectul de lege care prevăd obligații pentru 

ANCOM dar fără să existe și sancțiuni pentru ele: art. 2 pct. 16, pct. 18 alin. (3), pct. 19 alin. (3), 

(7) și (10), pct. 20 alin. (2), pct. 21 alin. (1), pct. 22, pct. 27 – art. 10
1
 alin. (4) și art. 10

2
 alin. (4) 

și (6), pct. 29, pct. 30, pct. 32 alin. (3), pct. 33 etc. 

II.3. Trebuie să existe instituții care să verifice și, în caz de încălcare a legii să sancționeze 

ANCOM-ul. 

 În proiectul de lege nu este prevăzută nici o instituție care să poată verifica și sancționa 

ANCOM-ul, dacă acesta încalcă legea. 

 ANCOM este în subordinea Parlamentului, numai că Parlamentul nu verifică aproape 

deloc activitatea acestei instituții. Iar când o face, foarte rar, analizează numai macroindicatorii, 

fără să verifice și multitudinea de detalii din activitatea curentă a ANCOM, cum ar fi 

măsurătorile pentru ca intensitatea câmpului de radiații electromagnetice de radiofrecvență să se 

încadreze în standarde sau modul cum verifică și nu prea sancționează abuzurile companiilor 

telecom. Din aceste motive, coroborat cu faptul că ANCOM are multe atribuții importante, 

trebuie să existe cel puțin o instituție care să-i verifice activitatea periodic și în detaliu. 

 În proiectul de lege nu este prevăzut nimic de acest gen, ANCOM ajungând să fie o 

instituție necontrolabilă, în majoritatea activităților ei. Aceasta este o carență importantă a acestui 

proiect de lege, care-l face neconstituțional prin multiple încălcări ale normelor de tehnică legislativă. 

II.4. Abuzuri asupra autorităților publice 

 Unele prevederi din proiectul de lege pot duce la abuzuri ale firmelor telecom asupra 

autorităților publice, acestea fiind puse în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 

O procedură nefirească care se vrea a fi introdusă prin acest proiect de lege este 

„adoptarea tacită a autorizațiilor”. Obligația instituită autorităților publice locale de a 

permite operatorilor telecom accesul și efectuarea unor lucrări fără autorizație, se face fie 

direct, fie prin unele măsuri ilicite, cum ar fi adoptarea tacită, după un termen foarte scurt (de 

doar zece zile), a cererilor și avizelor formulate de operatorii telecom. Aceasta înseamnă că 

dacă, indiferent de motiv, funcționarii dintr-o primărie nu dau un răspuns cererilor în acest 

termen foarte scurt, firmele telecom vor avea dreptul să amplaseze, instaleze, modifice etc. 

propriile echipamente, fără aviz sau fără vreo posibilitate de control din partea autorității locale. 

Aceasta mai înseamnă și că autoritățile nu mai pot refuza cererea după acest termen foarte 

scurt, chiar dacă au motive întemeiate pentru aceasta, deoarece avizul a fost „adoptat tacit”. 

         Procedura de autorizare a unei lucrări este un proces complex, care diferă de la o situație la 

alta, adeseori în mod semnificativ. În procedura de autorizare, autoritățile publice fac mențiuni 

specifice atât situației cât și lucrării, iar toate acestea nu pot fi posibile dacă autorizarea se face tacit. 
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Adoptarea tacită a autorizațiilor ar urma să aibă ca efect eludarea procedurilor legale, 

obligatorii, mai ales într-o lucrare de un asemenea calibru și complexitate, fiind afectat în primul 

rând mediul de viață sănătos și echilibrat. 

         Drept exemplu, poate fi considerată situația în care proprietarii de rețele de comunicații 

depun dintr-o dată foarte multe cereri de autorizare, iar administrația publică nu poate să le 

soluționeze în timpul scurt stipulat în proiectul de lege. În acest caz, în mod evident, vina nu este 

a administrației publice, deoarece nu are timpul efectiv să rezolve un număr așa mare de cereri, 

foarte repede, ceea ce înseamnă că nu poate fi pusă vreo culpă în sarcina autorității competente. 

În acest caz, ideea de adoptare tacită se îndepărtează de la spiritul Legii nr. 486/2003, care 

urmărește sancționarea funcționarilor publici care nu-și fac datoria, nu a autorităților publice care 

sunt în unele cazuri depășite de situație. 

         Prin prevederile acestui proiect de lege se elimină și posibilitatea autorităților care 

reglementează instalarea rețelelor de comunicații de a refuza motivat cererile de 

autorizare. Practic, se menționează doar situația în care cererea se poate refuza din cauză că 

dosarul depus de solicitant este incomplet. Astfel, dacă autoritatea publică are motive întemeiate 

să nu acorde o autorizație și totuși o acordă, înseamnă că încalcă legea actuală, ca să respecte 

prevederile acestui proiect de lege. Iar dacă respectă legea actuală și nu acordă autorizația, 

încalcă prevederile acestui proiect. Cu alte cuvinte, se creează o situație absurdă, în care, orice 

variantă ar aborda, autoritățile încalcă legea. 

„Art. 39. – Prin derogare de la dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările  

ulterioare, certificatul de urbanism pentru executarea lucrărilor de construcții privind 

infrastructura fizică necesară susținerii de rețele de comunicații electronice se emite în termen 

de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru emiterea certificatului de 

urbanism și a dovezii plății taxei pentru emiterea acestuia.” 

În concluzie, sunt necesare clarificări legislative pentru toate aceste articole, fără de 

care prevederile proiectului de lege sunt și rămân în contradicție cu normele 

constituționale. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 4 Probleme juridice. 

 

Capitolul III 

Discriminări 

Discriminările dintre firmele telecom, care sunt foarte avantajate iar toate celelalte firme 

și persoane fizice, care sunt dezavantajate încalcă art. 16 din Constituția României. 

Constituția României art. 16 – Egalitatea în drepturi 

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 

Art. 135 – Economia 

1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. 
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(2) Statul trebuie să asigure: 

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru 

valorificarea tuturor factorilor de producţie. 

Proiectul de lege se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de 

importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea 

datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, 

fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc. 

Sunt multe derogări abuzive de la legislația actuală, care nu pot fi realizate 

discriminatoriu față de toate celelalte entități fizice și juridice din România și care nu se justifică 

în raport cu beneficiile obținute. 

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în 

folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 

Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern. 

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și 

reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un 

haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare 

față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale. 

De exemplu, de ce proprietarii de rețele de comunicații sunt scutiți de la obținerea unor 

autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți nu? 

Legea trebuie să fie aceeași pentru toți deoarece „nimeni nu este mai presus de lege” 
(art. 16 alin. (2) din Constituție). 

III.1. Firmele telecom nu vor plăti taxe sau chirie pentru menținerea echipamentelor 5G pe 

proprietatea publică sau privată. 

Trebuie luate în considerarea sumele imense de bani care s-ar cheltui pentru 

implementarea noilor tehnologii 5G și care, în mare măsură, pun presiune pe bugetul național 

și pe cele locale. Aceasta se datorează faptului că, în proiectul de lege sunt prevăzute mult 

derogări de la plata taxelor și impozitelor de către firmele telecom. 

Prin faptul că firmelor telecom li se acordă dreptul de a beneficia gratuit de proprietatea 

publică sau privată se încalcă dreptul fundamental la proprietate și la decizie asupra ei. 

Proiectul de lege prevede facilități fiscale și de altă natură pentru industria de profil, 

complet nejustificate, discriminatorii și abuzive în raport cu toate celelalte firme, care 

trebuie să plătească aceste taxe. 

Sunt absurde pretențiile firmelor telecom de a nu plăti taxe, deoarece corporațiile 

telecom nu pot fi favorizate din punct de vedere financiar. 

Cerințele operatorilor telecom sunt complet deplasate: nu vor să plătească taxe, au 

pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei 

pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să 

plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară 

o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani. 

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt 

obligate prin lege la aceste lucruri. 
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         Un alt element de neconstituționalitate a acestui proiect de lege constă în faptul că 

operatorii telecom, deși prestează o activitate economică din care câștigă foarte mulți bani, au 

pretenția total nejustificată și în fond absurdă de a nu plăti niciun fel de taxe de instalare, de 

chirie și nici o parte din cheltuielile pentru consumul de electricitate al propriilor 

echipamente, cu toate că toate celelalte firme sau persoane fizice sunt obligate prin lege să plătească 

aceste lucruri. Această exceptare de la plata taxelor este, pe de-o parte, nepermisă și ilegală, iar pe de 

altă parte, complet nejustificată deoarece profitul firmelor telecom este imens și mult mai mare decât 

al majorității firmelor care plătesc aceste taxe către administrațiile centrale sau locale. 

Toate societățile comerciale sunt discriminate în raport cu firmele telecom. Asta 

deoarece operatorii telecom sunt scutiți de unele autorizări, avize și taxe necesare realizării 

lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de comunicații, în timp ce toate celelalte societăți 

comerciale sunt obligate să obțină toate autorizările și să plătească toate taxele. 

         Iată un exemplu de prevedere din proiectul de lege prin care firmele telecom vor primi 

gratuitate în exploatarea rețelelor publice de comunicații electronice și a infrastructurii aferente. 

Autoritățile administrației publice centrale sau locale nu vor mai putea stabili tarife, taxe și orice 

alte sume pentru folosirea infrastructurii respective: 

„Art. 6, pct. 2, alin. (6
3
) -  Furnizorii de  rețele  publice  de  comunicații electronice instalează și 

operează în mod gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, 

deasupra, în sau sub infrastructurile fizice proprietate  publică sau privată a statului sau 

unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice centrale sau locale care 

administrează aceste bunuri ori entitățile care le au în proprietate, administrare, concesiune, 

închiriere ori folosință cu titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru 

ocuparea și folosința acestor infrastructuri fizice.” 

         Derogarea de la neplata taxelor este profund discriminatorie față de toate celelalte 

firme care sunt obligate să plătească taxele. 

Orice discriminare este neconstituțională și este pe deplin interzisă. 

Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica 

discriminarea pe care o creează în raport cu toate celelalte firme și cetățeni? 

III.2. Defavorizarea cetățenilor 

Unele prevederi din proiectul de lege sunt complet împotriva interesului oamenilor, care 

sunt proprietarii imobilelor pe care se instalează infrastructura, precum și proprietarii de drept ai 

resurselor exploatate de industria telecom, respectiv frecvențele radio, datele și biodatele 

vehiculate în rețelele 5G. 

În concluzie, trebuie eliminate toate abrogările de articole și derogările introduse prin 

modificarea actualei legislații dedicate infrastructurii comunicațiilor, care vizează gratuități, 

accesul și instalarea fără autorizații și/sau fără acordul proprietarilor. 

III.3. Derogări din proiectul de lege care creează discriminări 

Exemple de articole din proiectul de lege care conțin pretenții nejustificate și abuzive din 

partea firmelor telecom, legate inclusiv de scutirea discreționară de taxe: 
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III.3.1. Nu se pot face derogări de la prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ deoarece, pe de-o parte, este nelegal, iar pe de altă parte se creează un precedent 

discriminatoriu față de toți ceilalți agenți economici, care se supun acestor prevederi. 

„Art. 4. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

43. La articolul 12, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ANCOM emite decizii. 

.................................................................................................................... 

(5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege din domeniul comunicaţiilor 

electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice, 

serviciilor poştale, infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și în 

celelalte materii date prin lege în competența ANCOM, pot fi atacate în contencios administrativ 

la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare.” 

III.3.2. „Art. 11. – Lucrările de construcții pentru amplasarea pe terenuri agricole din intravilan a 

elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații  electronice pot fi 

efectuate fără a fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren respective.” 

III.3.3. „Art. 17. – Prin derogare de la dispozițiile art. 49 alin. (31) din Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare, lucrările standard prevăzute la art. 27 alin. 

(3) executate pe construcții existente pe ape sau care au legătură cu apele se fac fără a fi 

necesară emiterea unui aviz de amplasament.” 

III.3.4. Nu se poate construi sau amplasa nimic „fără a fi necesară elaborarea și aprobarea 

unor planuri  de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze amplasarea”. 

În primul rând pentru că este periculos. Orice construcție făcută fără o proiectare 

temeinică poate crea probleme și accidente. 

Apoi, avizul de urbanism trebuie să conțină mai multe aprobări decât sunt prevăzute în 

acest proiect de lege. Ar trebui ca rețeaua 5G să fie verificată și avizată local de instituții precum: 

INSP, DSP-uri, Agenția de mediu, ISU, SRI s.a. Așadar, autoritățile implicate în verificarea și 

controlul rețelelor 5G trebuie să fie mai multe decât sunt prevăzute acum, în niciun caz mai puține. 

De asemenea, autoritățile locale trebuie să știe și să aprobe TOT CE SE FACE în aria lor 

de administrare și responsabilitate. 

Un alt motiv pentru care nu se poate construi sau amplasa nimic fără aprobare este marea 

discriminare față de toate celelalte societăți comerciale, care au nevoie de planuri și autorizații pentru tot 

ceea ce fac, inclusiv dacă acestea instalează și numai o reclamă luminoasă deasupra ușii de la intrare. 

„Art. 25. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 311 alin. (1) și ale art. 65 alin. (1) din Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în cazul în care  planurile de urbanism 

aplicabile nu reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la amplasarea 
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infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, lucrările de 

construcții  privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice 

pot fi executate cu respectarea prevederilor prezentei legi fără a fi necesară elaborarea și 

aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze 

amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații 

electronice anterior executării acestor lucrări.” 

 Finalul alin. (2) al art. 25 trebuie să se completează astfel: „numai dacă nu contravin 

prevederilor decise de autoritățile publice locale.” 

„(2) În zonele în care există anumite restricții stabilite prin documentațiile de urbanism sau prin 

decizii ale autorităților publice locale cu privire la modul de amplasare și  caracteristicile rețelelor 

de comunicații electronice și a infrastructurii fizice asociate acestora, rețelele de comunicații 

electronice pot fi amplasate prin reutilizarea infrastructurii fizice existente în intravilanul și 

extravilanul unităților administrativ-teritoriale din zonele urbane sau rurale, inclusiv în varianta 

supraterană, numai dacă nu contravin prevederilor decise de autoritățile publice locale.” 

Nimeni nu poate decide în mod arbitrar să facă ceva care contravine deciziilor 

autorităților publice locale. Prevederile sau restricțiile stabilite prin documentațiile de urbanism 

sau prin alte decizii sunt luate de specialiști, în urma unor analize bine documentate și 

argumentate. Ar fi absurd ca cineva să poată face altceva, discreționar și doar din interesul lui, în 

contradicție cu concluziile și hotărârile specialiștilor. 

Astfel de prevederi creează mari discriminări între firme și o serie nesfârșită de abuzuri din 

partea firmelor telecom, pe care nu-i va mai putea nimeni trage la răspundere pentru ceea ce fac. 

Actele normative trebuie să fie precise, previzibile şi totodată, să asigure securitatea 

juridică a destinatarilor săi, așa cum și CCR a statuat prin Decizia nr. 62/2018. 

- eliminarea tuturor derogărilor sau excepțiilor; 

- eliminarea titlului gratuit; 

- obligarea operatorilor telecom de obține avize de sănătate, de mediu, acorduri și autorizații, de 

a întocmi documentații de urbanism și a plăti taxele de instalare/construcție a instalațiilor, la fel 

ca orice firmă sau persoană fizică din România. 

În Codul administrativ la art. 84 alin. (4) este prevăzut: „Autonomia locală priveşte 

organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, 

precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau 

judeţului, după caz. 

5) Autonomia locală garantează autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 

legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa 

altor autorităţi publice.” 

III.3.5. Doar anumite tipuri de micro-lucrări pot fi executate fără a fi necesară obținerea unei autorizații 

de construire sau de desființare. Aici nu intră lucrări „standard ori altor lucrări de construcții”. 

„Art. 26. – (1) Următoarele micro-lucrări nu fac obiectul procedurii de autorizare aplicabile 

lucrărilor de mică amploare sau standard ori altor lucrări de construcții și pot fi executate 

fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construire sau de desființare: 
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a) lucrările având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea,  modificarea, 

retehnologizarea, mutarea sau desființarea elementelor componente ale rețelelor de 

comunicații electronice, inclusiv amplasarea de cabluri și echipamente de comunicații 

electronice în/pe elemente de infrastructură fizică existente, în cazul în care pentru acestea nu 

sunt necesare lucrări asupra imobilelor sau asupra altor infrastructuri fizice de susţinere;” 

Fără să fie necesară procedura de autorizare se pot face numai micro-lucrări de întreținere 

și reparare a componentelor deja prezente pe elementele de infrastructură fizică existente, în 

cazul în care pentru acestea nu sunt necesare niciun fel de lucrări asupra imobilelor sau asupra 

altor infrastructuri fizice de susţinere. 

În categoria „fără niciun fel de lucrări asupra imobilelor sau asupra altor infrastructuri fizice 

de susţinere” trebuie incluse și schimbarea suporților, a cutiilor în care sunt puse echipamentele 

și/sau orice alte lucrări care se fac în plus sau în locul celor existente și aprobate. Practic, nici una din 

aceste lucrări nu intră în categoria micro-lucrărilor, pentru a se face fără autorizare. 

Reamintim că nu se pot face altfel de lucrări fără verificare și autorizare din partea 

autorităților competente, deoarece: 

- ele implică înlocuirea unor dispozitive care au fost supuse autorizării (echipamente specifice 

2G, 3G sau 4G) cu unele care nu sunt supuse verificării și autorizării (echipamente specifice 5G). 

Noile echipamente sunt mult mai multe și mai dese față de cele înlocuite (ar fi puse din 

50 în 50 de metri), sunt mai invazive, deoarece se bazează pe altă tehnologie mult mai radiativă 

și nocivă (beamforming), consumă mai mult curent (ceea ce implică recalibrarea rețelelor 

electrice și a consumului aprobat de energie), nu au autorizațiile specifice, suplimentare față de 

tehnologiile precedente (autorizații sanitare, de mediu etc.), sunt mai nesigure etc. 

De exemplu, echipamentele specifice 5G se încing la temperaturi ambientale de peste 

30°C, din cauza consumului mare de energie, prezentând risc de incendiu. 

De asemenea, ele prezintă multiple vulnerabilități de securitate cibernetică, care nu își 

găsesc rezolvarea tehnică și care pun în pericol rețele locale critice. Inclusiv din acest motiv ele 

trebuie verificare și autorizate specific (diferit de componentele de rețea de până acum). 

- nu se pot amplasa mai multe dispozitive pe un singur suport/pilon/stâlp, din motive de greutate, 

consum de energie electrică, creșterea exagerată a câmpului de radiații emise etc. 

Mai mult, lipsa inventarierii corecte și complete a elementelor de infrastructură a permis 

ca, în anumite locuri și zone să se instaleze foarte multe antene (ale tuturor operatorilor telecom) 

pe un singur stâlp (al unei singure firme), deși s-a emis o singură autorizație de instalare, pentru 

o singură firmă. 

Ca să nu mai vorbim de faptul că o astfel de hiperdensificare a stațiilor de radioemisie pe 

un singur suport/pilon/stâlp duce la creșterea peste limitele admise a nivelului de radiații emise, 

încălcându-se dispozițiile legale care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice. 

Și toate acestea s-ar face fără acordul prealabil al proprietarilor imobilelor și fără să fie 

prevăzută în contractul de închiriere a spațiului posibilitatea de subînchiriere și instalare 

suplimentară de echipamente. 

„b) lucrările având ca obiect branșarea sau racordarea rețelelor de comunicații electronice la 

rețeaua de energie electrică;” 
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Fără să fie necesară procedura de autorizare se pot face numai lucrări de branșare sau 

racordare la rețeaua de energie electrică pentru elementele de infrastructură fizică deja existente. 

Este vorba de situațiile în care cablurile existente trebuie schimbate. Aceste lucrări de racordare 

sunt deja prevăzute în noua formă a lit. a) a alin. (1) a acestui articol: „inclusiv amplasarea de 

cabluri în/pe elemente de infrastructură fizică existente”. 

Orice alte lucrări de branșare sau racordare la rețeaua de energie electrică se pot face numai 

cu aprobările de rigoare din partea administrației publice locale și a proprietarilor rețelelor electrice. 

Din acest motiv lit. b) nu se mai justifică și trebuie eliminată. 

 La alin. (3) al art. 26 se face o derogare nepermisă pentru furnizorii de rețele de 

comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice. Aceștia, 

ca și toate celelalte firme trebuie să solicite administrației publice locale dreptul de a face lucrări. 

Doar o simplă notificare nu este suficientă deoarece autoritățile locale pot avea mențiuni sau 

obiecțiuni legate de respectivele lucrări. 

Dacă firmelor telecom li se va permite să facă lucrări doar notificând primăria se va 

ajunge în situația în care autoritățile locale să nu poată să refuze/amâne etc. acele lucrări, chiar 

dacă au motive întemeiate pentru asta, ceea ce poate duce la consecințe administrative grave. 

Mai mult, în cazul unor probleme, fiecare parte va da vina pe cealaltă parte și vor apărea 

încurcături, inclusiv neasumarea responsabilității pentru daune. 

Autoritățile publice locale trebuie să aibă deplinul control asupra tuturor lucrărilor care se 

fac, indiferent ce amploare au ele. 

Uneori, chiar și lucrările de mică amploare trebuie amânate, din motive obiective (alte 

lucrări desfășurate în zonă, lucrări mai ample de modificare a infrastructurii existente efectuate 

de alte firme etc.). Așadar, nu se poate ca firmele telecom să poată face lucrări doar printr-o 

simplă notificare iar primăria să nu aibă nici o pârghie rapidă de oprire a acelor lucrări. 

Mai mult, se creează o mare discriminare între firmele telecom și toate celelalte firme, 

care sunt obligate să ceară aprobări pentru toate lucrările pe care le fac, indiferent de natura sau 

de amploarea lor. Iar discriminările nu sunt permise de lege, fiind neconstituționale. 

„(3) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de 

comunicații electronice au dreptul să execute lucrările prevăzute la  alin. (1) numai după 

transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia 

urmează să fie executate lucrările, care va cuprinde: 

a) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate, cu încadrarea acestora în una din 

categoriile prevăzute la alin. (1); 

b) adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările; 

c) data la care urmează să înceapă execuția lucrărilor și data estimată pentru finalizarea  acestora.” 

III.3.6. Operatorii telecom, deși prestează o activitate economică din care câștigă foarte mulți 

bani, au pretenția total nejustificată de a nu plăti niciun fel de taxe de instalare, de chirie și nici o 

parte din cheltuielile pentru consumul de electricitate al propriilor echipamente, cu toate că toate 

celelalte firme sau persoane fizice sunt obligate prin lege să plătească aceste lucruri. Această 

exceptare de la plata taxelor este, pe de-o parte, nepermisă și ilegală, iar pe de altă parte, complet 

nejustificată deoarece profitul firmelor telecom este imens și mult mai mare decât al majorității 

firmelor care plătesc aceste taxe către administrațiile centrale sau locale. 
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Operatorii telecom și alte firme din domeniu au primit mulți bani de la UE pentru 

implementarea 5G în România. Mai mult, se acordă în continuare fonduri prin diverse programe, 

inclusiv prin PNRR. 20% este procentul din Mecanismul de redresare și reziliență pe care fiecare 

țară din UE ar trebui să-l aloce tranziției digitale. 

Din aceste motive, nimeni nu mai poate avea pretenția de a primi alți bani de la buget 

pentru 5G sau vreo derogare sau scutire de taxe, făcute cadou prin lege. 

„Art. 6 pct. 6. „Art. 26
1
. ‒ (1) În cadrul proiectelor de construire, modernizare, reabilitare a 

autostrăzilor, drumurilor expres drumurilor naționale și variantelor ocolitoare, persoana juridică 

care desfășoară activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor 

naționale și autostrăzilor concesionate, precum și, după caz, persoana juridică de interes strategic 

național care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, au 

obligația să asigure și construirea sau, după caz, modernizarea infrastructurii fizice pentru 

rețelele de comunicații electronice de mare viteză, parte integrantă a acestor autostrăzi, 

drumuri expres, drumuri naționale și variante ocolitoare, infrastructură fizică constând cel 

puțin în: tubulatură destinată instalării cablurilor pentru rețele de  comunicații electronice de mare 

viteză și cabluri de  alimentare cu energie pentru echipamente de comunicații electronice, canale 

tehnice, camere  și/sau  camerete de vizitare și conexiune, cu respectarea normativelor tehnice 

aplicabile la momentul construirii sau, după caz, modernizării infrastructurii fizice. Finanțarea 

construirii ori modernizării infrastructurii fizice pentru rețelele de comunicații electronice  

de mare viteză se va face din bugetul persoanei juridice care desfășoară activități de interes 

public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor concesionate 

ori, după caz, din bugetul persoanei juridice de interes strategic național care asigură 

serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier.” 

„(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă acces la infrastructura fizică menționată la 

același alineat, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, tuturor 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită accesul în vederea 

construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale rețelelor publice de 

comunicații electronice de mare viteză.” 

 La finalul alin. (3) al art. 6 pct. 6 trebuie precizat „în condițiile legislației care reglementează 

construirea, instalarea, întreținerea, înlocuirea sau mutarea unor elemente ale rețea.” 

Accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică în 

vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale rețelelor se face 

numai dacă furnizorii dețin întreaga documentație prevăzută de lege, cu toate autorizațiile necesare. 

III.3.7. „Art. 29. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice au dreptul să execute lucrări de mică amploare fără a fi 

necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după întocmirea 

unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-teritoriale în 

raza căreia urmează să fie executate lucrările.” 

III.3.8. „Art. 35. – (1) În cazul în care autoritățile, instituțiile sau entitățile abilitate prin lege să 

emită avizele sau acordurile prevăzute în Anexa nr. 5 și Anexa nr. 6,  necesare pentru executarea 

lucrărilor de mică amploare sau a lucrărilor standard, nu soluționează cererile de avizare în termen 

de 20 zile lucrătoare de la data primirii cererii, sau, în situația prevăzută la art. 28 alin. (2), în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii complete, avizul favorabil va fi considerat 
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emis tacit, fără a fi necesară emiterea de către entitatea avizatoare a vreunui document 

oficial din care să rezulte faptul că nu a fost emis vreun răspuns cu privire la cererea de avizare.” 

III.3.9. Articolul 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 trebuie să rămână 

nemodificat deoarece nu se poate face derogări numai pentru firmele telecom și în detrimentul 

celorlalte firme și al mediului înconjurător. 

           Micro-ecosistemul urban este dezechilibrat prin schimbarea destinației terenurilor 

amenajate ca spații verzi, inclusiv prin toaletarea excesivă a fondului arboricol, care împiedică 

transmiterea semnalelor în rețeaua 5G din zonă. În general, întreaga tăiere pentru realizarea 

coroanei copacilor nu trebuie să fie mai mare de 15% din volumul acesteia (5% = tăiere uşoară, 

10% = tăiere medie, 15% = tăiere puternică), (cf. Femmig, 2010). Această regulă se aplică inclusiv 

la plantaţiile de aliniament. Însă multe toaletări ale arborilor din interiorul orașelor și de-a lungul 

drumurilor naționale au fost în realitate defrișări, întreaga coroană fiindu-le tăiată în mod abuziv. 

„Art. 48. – La articolul 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005  privind protecția 

mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196  din  30 decembrie 2005, 

aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 265/2006, cu  modificările și completările 

ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca  atare  în  

documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este  interzisă, 

indiferent de regimul juridic al acestora, cu excepția cazului în care se realizează lucrări de 

construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice.” 

III.3.10. Trebuie să se precizeze clar în proiectul de lege că taxele nu pot fi eliminate, prin 

derogări făcute numai în favoarea operatorilor telecom. De asemenea, trebuie să se prevadă clar 

cuantumul minim al acestor taxe, corelat cu legislația și cu tarifele actuale în domeniu. În urma 

negocierii dintre proprietarii de drept ai bunurilor pe care se instalează elementele de 

infrastructură fizică și firmele comerciale care vor să facă asta pot rezulta sume convenite de 

comun acord, stipulate prin contracte comerciale, pe care statul nu are voie să le modifice sau să 

intervină în niciun fel. 

Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și NU pot fi 

favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea 

normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori a respectării statului de drept, așa 

cum se încearcă în multiple rânduri, prin prezentul proiect de lege. 

„Art.51 1. La articolul 22, literele (b) și (i) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire și 

acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de 

utilități ale infrastructurii edilitare corespunzător specificului construcției respective, cu plata 

taxelor de racordare aferente branșamentelor, cu excepția cazului în care lucrările de construcții 

privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice pentru care nu 

este necesară emiterea autorizației de construire sau desființare;” 

La alin. 1 al art. 51 lit. (i) trebuie să se elimine derogarea. Nu se pot face derogări de la 

aceste prevederi legislative pentru niciun fel lucrări de construcții, nici chiar pentru rețelele de 

comunicații electronice. 
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Predarea către proprietar a construcției se face numai după admiterea recepției la 

terminarea lucrărilor de construcție și a branșamentelor la rețelele de utilități publice. Nici o 

lucrare de construcție nu poate fi predată înainte să fie terminată și să i se facă recepția. 

         Astfel de prevederi abuzive n-ar face decât să încurce domeniul construcțiilor și să 

interfereze negativ cu legislația în domeniu. Nimeni nu ar mai ști când se termină o lucrare, când 

și dacă mai trebuie să i se facă recepția (ea fiind deja în folosință), nu se mai știe cine răspunde și 

pentru ce dacă apar probleme la darea în folosință înainte de recepție etc. 

         Mai mult, s-ar eluda o serie întreagă de proceduri necesare și obligatorii făcute de 

autoritățile locale și de instituțiile cu rol de control în construcții. 

         De asemenea, iar se creează discriminări între firmele comerciale, deoarece aceste 

derogări sunt numai pentru firmele telecom, iar pentru ceilalți nu. 

„(i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea 

lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la 

rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției 

respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente 

care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, cu excepția cazului în care 

lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații 

electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizației de construire sau desființare.” 

 La fel este și la pct. 2 al art. 51: 

„2. La articolul 27, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și 

punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale 

infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul investițiilor 

noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul 

execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii, cu 

excepția cazului în care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii 

rețelelor de comunicații electronice;” 

Rețelele de comunicații mobile, nefiind bunuri de utilitate publică, nu pot fi 

reglementate prin legi sau prevederi speciale și nu pot face obiectul unor derogări 

unilaterale sau exclusive. În legislația europeană, la care și România este parte, se menționează 

că sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor 

de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea 

anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. Asta înseamnă că ele nu pot face 

obiectul unor reglementări legislative speciale sau anticoncurențiale. 

         Nici în Uniunea Europeană rețelele de comunicații mobile NU sunt considerate bunuri de 

utilitate publică, legislația europeană consacrând astfel numai ceea ce statele membre clasifică 

legal ca fiind de interes general / de utilitate publică. În România, legea care reglementează acest 

domeniu (Legea nr. 51/2006), nu clasifică în niciun fel aceste rețele ca fiind de utilitate publică. 

Derogarea de la neplata taxelor este profund discriminatorie față de toate celelalte 

firme care sunt obligate să plătească taxele. 

Orice discriminare este neconstituțională și este pe deplin interzisă. 
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III.3.11. Art. 2 pct. 146 alin. (9) - În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de 

comunicații electronice finanțate, total sau parțial, din fonduri publice […].” 

III.4. ANCOM nu a ținut cont de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate 

prin cererile administrațiilor publice locale. 

         Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără 

autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații 

protejate etc. Mai mult, operatorii telecom nu vor mai plăti chirii sau alte taxe pentru 

echipamentele instalate, deși ei prestează o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani. 

Nici inițiatorii proiectului de lege și nici parlamentarii NU au ținut cont de solicitările și 

necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale. Practic, 

autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație și fără 

plata taxelor aferente în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, 

rezervații protejate etc., cu consecințele de rigoare. De asemenea, prevederile proiectului de lege 

ar obliga primăriile să permită amplasarea gratuită a elementelor de rețea de comunicații 

electronice mobile pe bunurile lor: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, 

cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, pilonii, 

stâlpii, inclusiv cei de iluminat, semnele de circulație, semafoarele, panourile, stațiile de autobuz, 

tramvai, metrou ori a  altor mijloace de transport în comun, precum și alte construcții inginerești 

parte a respectivei rețele ori obiecte de mobilier stradal; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, 

precum și  elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea  apei  destinate  consumului  uman. 

Toate procedurile de autorizare și verificare a lucrărilor trebuie să fie efectuate 

pentru orice fel de instalații de comunicații electronice, indiferent de dimensiunea sau 

caracteristicile lor. Aceasta deoarece, prin proiectul de lege se vrea eludarea procedurilor de 

autorizare pentru anumite categorii de echipamente, considerate de mică amploare sau standard. 

Acest lucru nu poate fi posibil, deoarece legislația românească nu face nici o diferență, în procesul 

de autorizare, între caracteristicile instalațiilor supuse reglementării. Ca exemplificare, prezentăm 

prevederile disonante cu legislația în vigoare a art. 29 alin. (1): „Furnizorii de rețele de comunicații 

electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dreptul să 

execute lucrări de mică amploare fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire 

sau de desființare, numai după întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări 

către primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.” 

III.5. Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și NU pot fi 

favorizate cu orice preț. 

Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea normelor de ordine 

publică sau înaintea interesului public ori a respectării statului de drept, așa cum se încearcă în 

multiple rânduri, prin prezentul proiect de lege. 

         Legea referitoare la serviciile de utilități publice nu prevede și nu menționează absolut 

nimic despre rețelele de comunicații electronice. Conform art. 1, lit. (2) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile comunitare de utilități publice asigură 

satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general. Acestea sunt: alimentarea cu 

apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, 

producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, 

salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al unităților 
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administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea, transportul public local și NICIDECUM 

rețele de comunicații electronice. 

         Mai mult, rețelele de comunicații mobile, nefiind bunuri de utilitate publică, nu pot 

fi reglementate prin legi sau prevederi speciale și nu pot face obiectul unor derogări 

unilaterale sau exclusive. În legislația europeană, la care și România este parte, se menționează 

că sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor 

de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea 

anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. Asta înseamnă că ele nu pot face 

obiectul unor reglementări legislative speciale sau anticoncurențiale. 

         Nici în Uniunea Europeană rețelele de comunicații mobile NU sunt considerate bunuri de 

utilitate publică, legislația europeană consacrând astfel numai ceea ce statele membre clasifică 

legal ca fiind de interes general/de utilitate publică. În România, legea care reglementează acest 

domeniu (Legea nr. 51/2006), nu clasifică în niciun fel aceste rețele ca fiind de utilitate publică. 

III.6. Se încearcă în mod dolosiv introducerea instalațiilor de dimensiuni mai mari la 

derogări, pentru a fi scutite de obținerea unor autorizații. 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă trebuie supuse 

avizării stricte și licențierii sociale de către comunitățile locale deoarece sunt invazive și 

nesigure. Acestea vor fi afecta și patrimoniul național. 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt elemente specifice 

generației 5G de comunicații electronice mobile. Pentru instalarea și punerea lor în funcțiune 

sunt necesare lucrări complexe, deși sunt prezentate în mod înșelător de cei care le promovează 

ca fiind sisteme de dimensiuni mici, cu rază mică de acțiune, cu puteri mici de emisie și cu 

amprentă mică din punct de vedere al radiației emise. 

Din aceste motive, industria telecom vrea ca aceste componente nocive de rețea să fie 

implementate fără autorizare, fără plata chiriilor pentru spațiile pe care le ocupă, fără să primească 

avize de sănătate sau de mediu și chiar fără a plăti consumul propriu de energie electrică. Și toate 

acestea în ciuda faptului că operatorii telecom obțin un profit imens de pe urma lor. 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt nestandardizate, 

periculoase, păguboase din perspectiva costurilor de exploatare, sunt extrem de invazive, atât în 

interiorul cât și exteriorul spațiilor publice, precum și în interiorul mijloacelor de transport în 

comun. De asemenea, ele sunt extrem de nesigure din punct de vedere tehnic (fiabilitate redusă, 

insecuritate cibernetică, vulnerabilități la fenomenele meteo etc.), punând în pericol serviciile 

care sunt cu adevărat de utilitate publică. 

Din aceste motive se impune licențierea socială pentru instalarea și operarea punctelor de 

acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă. Este necesar ca fiecare comunitate locală să 

decidă dacă își asumă sau nu riscurile și costurile implementării unor asemenea tehnologii, care 

sunt omniprezente în spațiul public dar insuficient reglementate, neomologate, încă în 

stadiu experimental, invazive şi nesigure, inclusiv din perspectiva securității  naționale. 

Iată un articol prin care se încearcă în mod dolosiv introducerea punctelor de acces pe 

suport radio cu arie de acoperire restrânsă în categoria micro-lucrărilor, pentru a fi scutite 

de obținerea autorizațiilor de construire sau desființare. 
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„Art. 26. – (1) Următoarele micro-lucrări nu fac obiectul procedurii de autorizare aplicabile 

lucrărilor de mică amploare sau standard ori altor lucrări de construcții și pot fi executate 

fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construire sau de desființare: 

(2)  Prin excepție de la alin. (1), lucrările privind punctele de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă, așa cum sunt acestea definite în legislația specială din domeniul 

comunicațiilor electronice, precum și lucrările având ca obiect realizarea branșamentelor la 

energia electrică și conectarea punctului de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă la 

o rețea publică de comunicații electronice, se vor efectua în conformitate cu dispozițiile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 159/2016 privind  regimul infrastructurii fizice a 

rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare.” 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă NU SUNT MICRO-

LUCRĂRI și nu pot fi încadrate sub nici o formă și pentru niciun motiv în categoria 

lucrărilor de mică amploare prevăzute la alin. 1, pentru care nu ar fi necesară obținerea 

autorizațiilor de construire sau de desființare. 

Aceste puncte de acces precum și lucrările aferente lor nu pot fi încadrate împreună cu 

micro-lucrări sau cu lucrări de mică amploare deoarece punctele de acces pe suport radio cu arie 

de acoperire restrânsă sunt lucrări complexe și cu impact semnificativ în urma instalării. Ele 

includ diferite elemente operaționale, cum ar fi o unitate de prelucrare a semnalelor, o unitate de 

radiofrecvență, un sistem de antene (de exemplu antene massive MIMO și MIMO), conexiuni 

prin cablu, carcasă și alte accesorii. În unele cazuri, sistemul de antene sau anumite elemente ale 

acestui sistem ar putea fi instalate separat de celelalte elemente ale punctului de acces pe suport 

radio cu arie de acoperire restrânsă și ar putea fi conectate prin unul sau mai multe cabluri 

dedicate, ceea ce implică o amprentă și invazivitate sporită la nivelul habitatului uman. Toate 

aceste caracteristici arată în mod clar că punctele de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă nu sunt nici micro-lucrări și nici lucrări de mică amploare sau standard. 

Inclusiv în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 este prevăzut că 

punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă nu trebuie să li se aplice 
regimul de instalare care să nu necesite autorizații: „(13) Întrucât este prevăzută dezvoltarea în 

continuare a standardelor relevante, dacă acestea trebuie să acopere punctele de acces pe suport radio 

cu arie de acoperire restrânsă care utilizează sisteme de antene active, acestor puncte de acces nu 

ar trebui să li se aplice, în această etapă, regimul de instalare care să nu necesite autorizații.” 

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1070. 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt incluse în acest 

proiect de lege la alte articole, cum ar fi: art. 6, art. 7 alin. (2) și (3), art. 27, art. 36
5 

etc. Din 

acest motiv ele vor fi reglementate la acele articole. 

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt echipamente de 

transmisie radio lipsite de standarde riguroase instalate atât în interiorul clădirilor publice 

aglomerate (amfiteatre școlare, muzee, stadioane, centre de conferințe, aeroporturi, stațiile de 

metrou, gările feroviare sau centrele comerciale ș.a.) cât și în  exteriorul acestora, inclusiv pe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1070
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stâlpii de iluminat public, semafoare, panouri de afișaj sau stații de autobuz etc., adică EXACT 

ÎN IMEDIATA APROPIERE A OAMENILOR. 

Aceste instalații pot opera semnale direcționate, concentrate inclusiv cu sute de fascicule 

de energie (beamforming specific 5G) simultane de la o singura antena MIMO sau massive 

MIMO care generează o radiație electromagnetică de radiofrecvență extrem de nocivă din 

multiple cauze precum: proximității, puterii densității câmpului electromagnetic generat prin 

focalizare, multiplexării frecvențelor radio, hiperdensității de conexiuni, cantităților imense de 

date transferate wireless. Astfel că, în funcție de numărul conexiunilor client din acea zona se 

generează cumulat o poluare electromagnetică extremă pe multiple frecvențe radio licențiate și 

nelicențiate, inclusiv pe frecvențe de ordinul zecilor de GHz.  

Aceste instalații NU TREBUIE SĂ FACĂ EXCEPȚIE DE LA AUTORIZAȚII DE 

CONSTRUIRE SAU BRANSARE, dimpotrivă trebuie supuse unor rigori suplimentare. Faptul 

ca aceste tipuri de instalații nu necesită autorizații implică libertatea operatorilor de a amplasa 

oricâte și oriunde discreționar, creând o pânză hipodensă de fascicole radiative extrem de nocivă 

omului și mediului înconjurător, imposibil de contracarat. 

În „legislația specială”, care este un regulament european de aplicare a unui singur articol 

din Codul European al Comunicațiilor Electronice,  se admite faptul ca în zone urbane se creează 

„o aglomerare” de astfel de echipamente care nu numai ca vor afecta din punct de vedere vizual 

ambientul ci vor afecta din multiple alte puncte de vedere precum: 

- radiații extreme, dăunătoare sănătății publice, lucrătorilor și în mod special categoriilor 

vulnerabile (gravide, copii, bolnavi cronici, bolnavi cu implanturi, electro-hipersenzitivi etc.); 

- vulnerabilități cibernetice și implicit vulnerabilizarea rețelelor critice dependente; 

- afectare structurilor de sprijin din proprietate publica si privata pe care sunt instalate; 

- pericol de afectare a mediului natural inclusiv fondul arboricol urban, parcuri monument; 

- creșterea riscului de incendiu, dispozitivele consumă multă energie electrică și la temperaturi 

ambientale de peste 30 grade se încing și chiar iau foc împreună cu structurile de sprijin din proximitate. 

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care aceste aparaturi și instalații de radioemisie 

(„punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă”) trebuie autorizate legal, avizate, 

controlate de autoritățile specifice. Mai mult prezenta acestora trebuie semnalizată clar și vizibil 

publicului, iar puterea lor de emisie trebuie monitorizată permanent și comunicată publicului în 

timp real, după cum a menționat Comitetul Economic Social European și avizul CESE din 2021: 

1.7 CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență 

pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în 

vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale 

grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-

hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor. 

1.8 CESE sprijină ideea că echipamentele rețelelor 5G trebuie să fie proiectate, din fabrică, cu 

capacități de a furniza informații publice și în timp real asupra puterii de emisie și a altor 

parametri tehnici relevanți pentru organizațiile consumatorilor și pentru publicul interesat. 
Aceste date trebuie să fie centralizate, gestionate și divulgate de autoritățile competente. 

1.9 CESE consideră că monitorizarea și controlul poluării electromagnetice trebuie să se 

desfășoare pe baza unei abordări științifice interinstituționale și interdisciplinare riguroase, 
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sprijinite de furnizarea de echipamente moderne pentru măsurarea parametrilor rețelelor de 

comunicații electronice, astfel încât efectele cumulate pe perioade mai îndelungate să fie 

evidențiate și evaluate în mod corespunzător. 

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-

RO.docx/content. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 4 Probleme juridice. 

 

Capitolul IV 

Afectarea dreptului fundamental la viață și la sănătate 

Dreptul la viață și integritate fizică și psihică și, implicit, la sănătate, garantat de art. 

2 din Convenția Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 

(publicat în M. Of. nr. 135/31.05.1994) și consacrat de art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția 

României, presupune și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc 

potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa. 

Poluarea electromagnetică generată de rețeaua 5G (echipamente mobile și antene) va fi 

de zeci de ori mai mare decât cea din prezent, deoarece densitatea conexiunilor va fi extremă, 

atât din cauza numărului imens de utilizatori (oameni) cât și datorită obiectelor conectate (IoT). 

Numărul conexiunilor va fi de ordinul trilioanelor, numărul antenelor va fi de ordinul 

milioanelor, numărul sateliților spațiali 5G va fi de ordinul zecilor de mii, cu frecvențe radio 

multiple care agregă spectrul radio, resursă naturală limitată. 

Constituția României art. 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 

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

Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

(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. 

„OMS a definit sănătatea, dintr-o perspectivă mai largă, prin raportarea dreptului la 

sănătate al oricărei persoane, la obligațiile corelative ale statelor în acest sens și anume: dreptul 

oricărei ființe umane la un mediu de viață cu minimum de riscuri pentru sănătate, dreptul la 

acces la serviciile medicale, dreptul de a fi sprijinită pentru menținerea și promovarea sănătății 

de-a lungul vieții sale.  

În strânsă legătură cu dreptul la ocrotirea sănătății, statul trebuie să adopte și măsuri de 

ocrotire, a dreptului la un mediu sănătos. 

Codul civil dispune în art. 252 că orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor 

intrinseci ființei umane. Între care sănătatea și integritatea fizică și psihică, iar art. 253 detaliază 

mijloacele juridice de apărare a acestor valori. Persoana prejudiciată, a cărei stare de sănătate a 

fost vătămată, poate cere despăgubiri. 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
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Legislația civilă transpune principiul constituțional al garantării ocrotirii sănătății, 

deoarece aceasta face parte din valorile intrinseci ființei umane, iar, din perspectivă socială, 

autoritățile statului au obligația să organizeze infrastructura socială, fără discriminări.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

IV.1. 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). 

În România există tot mai mulți cetățeni afectați de radiațiile electromagnetice de 

radiofrecvență emise de rețelele de comunicații electronice mobile. 

Radiațiile de la rețelele de comunicații electronice mobile afectează întreaga 

populație, în mod deosebit categoriile vulnerabile. Cu toate acestea, nici Ministerul Sănătății și 

nici Comisiile pentru sănătate din Parlament nu au fost incluse în procesul legislativ și nici nu au 

fost consultate. Acest aspect fiind deliberat exclus deși probele științifice și legislația 

europeană susțin că sănătatea publică este prioritară oricăror altor aspecte societale, ce se 

vor a fi introduse și reglementate. 

Prevederile legate de sănătatea publică sunt insuficiente și total ineficiente, lipsind 

inclusiv avizul de la Ministerul Sănătății iar Comisiilor pentru sănătate nu li s-a cerut avizul (nici 

la Camera Deputaților nici acum, la Senat). 

Deși în anul 2020 societatea civică a depus Petiția cu tema: Cerem Ministerului 

Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România, semnată de 17 744 de 

cetățeni, Ministerului Sănătății refuză în mod repetat să dea curs acestei solicitări, invocând 

diverse motive, complet neîntemeiate. 

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea 

conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a 

semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor 

electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din 

OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de 

lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema. 

Practic, încă de la apariția generației a 4-a de comunicații mobile, autoritățile au exclus 

deliberat promovarea soluțiilor sustenabile și mai puțin invazive (comunicații fixe) și corecta 

informare a societății în privința expunerii la radiațiile de radiofrecvență. În schimb, au facilitat 

în mod discriminatoriu implementarea comunicațiilor mobile radiative, fără discernământ, în 

afara zonelor industriale, în zonele intens populate (sunt păduri de antene pe spitale, în 

proximitatea școlilor, grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește 

excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte 

devastatoare asupra sănătății umane și a mediului. 

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului/copiilor, 

animalelor și plantelor: 

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-

omului-copiilor-animalelor-plantelor/. 

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/
http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/
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IV.2. Proiectul de lege NU conține prevederi clare pentru protecția sănătății publice 

Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi 

suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător. 

Actuala legislație împiedică în mare măsură constatarea oficială a afecțiunilor generate de 

radiațiile electromagnetice de radiofrecvență, tragerea la răspundere a celor vinovați, 

despăgubirea celor afectați și eliminarea problemelor din teritoriu. Eventualele procese pentru 

despăgubiri sau pentru eliminarea antenelor radiante durează mult, sunt costisitoare și, în 

general, se termină în defavoarea celor afectați. 

Din acest motiv, un aspect important pe care îl solicităm să fie inclus în actualul 

proiect de lege este legat de măsuri concrete, eficiente și rapid aplicabile atunci când 

oamenii au probleme de sănătate de la radiații. 

De exemplu, dacă oamenii acuză probleme de sănătate trebuie să existe o procedura 

rapidă prin care DSP-urile să constate și să oprească respectivul emițător/antenă. Aceasta este 

o obligație sine qua non pentru protejarea sănătății publice. Dar cu toate acestea, niciunde în acest 

proiect de lege și nici în vreun alt act normativ nu este prevăzut așa ceva. Ceea ce demonstrează 

încă o dată că actul normativ a fost făcut pentru interesele industriei telecom, nu al oamenilor. 

De asemenea, inclusiv autoritățile publice locale trebuie să poată opri oricând și legal 

funcționarea instalațiilor de comunicații, dacă au motive întemeiate, indiferent de natura acestora. 

IV.3. Proiectul de lege conține reglementări și standarde învechite, ignorându-le pe cele 

mai noi și actualizate. 

În niciun caz, reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu 

trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real 

populația. Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe 

țări europene. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției nr. 2011/1815/ CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE 

trebuie să fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului 1815 /2011, în următoarele 

articole ale proiectului de lege: punctul 22 alin.(4) lit. c. și punctul 35 alin.(3) lit. a, din forma 

adoptată de Camera Deputaților. 

Deși Consiliul Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul 

instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet 

depășite și nu mai corespund contextului actual al telecomunicațiilor. 

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a 

Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu 

adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații 

mobile, precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării 

antenelor/echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației 

de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii 

mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor 

radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc. 

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate 

prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății 
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publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu 

protejează în mod real. 

IV.4. Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de 

comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora. 

Menționăm invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, permanente și 

omniprezente a categoriilor vulnerabile: copii, gravide, persoane cu peacemakers și implanturi 

medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electrosenzitivi și cupluri care devin infertile. 

Fătul uman, copiii mici, vârstnicii, oamenii cu boli clinice, cu electrosenzitivitate (boala cauzată 

de radiații de radiofrecvență) sau sisteme imunitare compromise sunt vulnerabili în mod particular. 

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu 

privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de 

știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de 

sănătate ale radiației wireless afirmă: 

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează 

organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele 

internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului 

radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului 

reproductiv, deficite de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra 

stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce 

în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și animalelor.” 

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează: 

„CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de 

frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate 

în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special 

ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-

hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“ 

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-

RO.docx/content. 

IV.5. Lipsa studiilor de impact a tehnologiei 5G asupra sănătății și a vieții 

Industriile care promovează ca business sistemele 5G NU AU STUDII care să arate că 

radiațiile 5G nu periclitează viața organismelor vii. Practic, promotorii tehnologiei 5G nu au niciun 

rezultat pozitiv al efectelor acestor radiații asupra oamenilor. Asta pentru că, conform cu 

declarațiile lor publice, industria care furnizează 5G nu a făcut studii asupra sănătății umane. 

Astfel, nimeni nu poate spune că radiațiile 5G sunt sănătoase, dacă nu a demonstrat aceasta. 

De exemplu, Comisia Europeană a prezentat doar două sondaje de piață, care nu sunt 

studii de impact. Pe continentul american, în audierile din februarie 2019 din Congresul SUA, 

reprezentanții corporațiilor au declarat că nici măcar nu plănuiesc să facă studii ale 

efectelor radiațiilor 5G asupra oamenilor. Asta în condițiile în care au la dispoziție 

nenumărate resurse umane și financiare. 

În lipsa acestor studii imperios necesare, Comitetul Economic și Social European (CESE) 

a solicitat, prin Avizul dat în octombrie 2021, să se aloce fonduri pentru cercetarea impactului 

https://www.emfscientist.org/
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
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asupra sănătății, a mediului, a echilibrului socioeconomic și fonduri pentru comunitatea 

științifică, în scopul elaborării unor studii multidisciplinare, în contextul european și național al 

proliferării tehnologiilor de comunicații electronice fără fir. Practic, s-a cerut alocarea fondurilor 

pentru informarea și educarea comunităților locale în ce privește riscurile noii generații 5G și 

pentru a se putea licenția social aceste tehnologii, printr-un consimțământ informat al cetățenilor. 

„CESE încurajează Comisia Europeană să avanseze în procesul de evaluare a impactului 

multisectorial al noilor tehnologii 5G și 6G, ținând cont că este nevoie de instrumente și de 

măsuri pentru evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților. Prin urmare, CESE recomandă să se 

aloce fonduri europene și naționale pentru desfășurarea de cercetări multidisciplinare și 

studii de impact mai aprofundate axate atât pe oameni, cât și pe mediu, precum și pentru 

diseminarea acestor rezultate, pentru a educa publicul larg și factorii de decizie.” 

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-

RO.docx/content. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 1 Afectarea sănătății și Anexa nr. 2 Solicitări pentru DSP-uri. 

 

Capitolul V 

Protecția copiilor 

Constituția României art. 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor 

(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea 

drepturilor lor. 

(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu 

handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege. 

„În privința copilului bolnav, legiuitorul consacră pe de o parte drepturile copilului și, pe 

de altă parte obligațiile pozitive ce le revin autorităților statului pentru a asigura copilului „cea 

mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și dreptul de a beneficia de serviciile medicale 

și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestuia.” (art. 46 alin. (1) Legea 

nr. 272/2004, republicată). 

 Constituția României, prin art. 49 alin. (2) prevede că formele de protecție a copiilor și a 

tinerilor se fac prin lege. Numai că în România nu există nici o lege sau alt act normativ care să 

protejeze copii și tinerii de efectele nocive ale radiațiilor electromagnetice de radiofrecvență. Din 

acest motiv, acest proiect de lege trebuia să acopere acest gol legislativ, într-un domeniu 

prevăzut expres de Constituție și să conțină prevederi clare pentru protecția acestor categorii.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

Consiliul Europei împreună cu mai multe guverne au emis acte normative prin care se limitează 

expunerea copiilor la tehnologii radiante fără fir (wireless). Acest proiect de lege este în flagrantă 

contradicție cu aceste măsuri, inclusiv cu aplicarea principiului precauției și a principiului 

ALARA (Rezoluția CE 1815/2011), motiv pentru care nu poate fi legiferată în această formă. 

http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-

privire-la-tehnologia-wireless/. 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/
http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/
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Cercetările în domeniul telecomunicațiilor wireless demonstrează că această tehnologie 

are efecte profunde asupra creierului și personalității noastre. Suicidul, singurătatea și depresia 

au atins proporții epidemice. Profesorul Jean Twenge de la San Diego State University afirmă că: 

„Tinerii se află în pragul celor mai grave crize de sănătate mentală.” 

Adicția de tehnologie este în creștere, iar Boala Jocului (Gaming Disorder) este acum 

inclusă în Clasificarea Internațională a Bolilor (International Classification of Diseases) de la 

World Health Organization (OMS). Academia Americană a Medicilor Pediatrici (The American 

Academy of Pediatrics - AAP) recomandă doctorilor să prescrie copiilor „jocuri creative fără 

tehnologie (creative unplugged play-time)”. Necesitatea unei asemenea recomandări este o tristă 

confirmare a deplorabilei situații în care ne aflăm! Tinerii prezintă simptome de adicție după 9 

ore pe zi petrecute în fața ecranelor, fiind astfel expuși la radiația non-ionizantă de la WiFi și 

gadget-urile lor electronice. 

Copiii noștri au nevoie să petreacă mai mult timp în natură și în compania celorlalți copii, 

nicidecum ocupați cu tehnologia și ecranele. 5G va agrava problema dependenței și demenței digitale. 

Un studiu realizat de Marius Zamfir în România arată că până la apariția 4G incidența 

autismului virtual la copii era de 37% (expunerea la TV și la internet prin conexiuni fixe / 

fibră) iar ulterior lansării 4G (tablete și telefoane) rata incidenței a crescut exponențial, în 

prezent ajungându-se la 97% în rândurile copiilor. 

Surse: https://www.facebook.com/autismvirtual; 

http://stop5gromania.ro/scrisoare-deschisa-celor-care-ocrotesc-copiii/. 

Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe 

radiații decât adulții. 

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta 

sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile 

părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea 

diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul 

susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală. 

La noi în România, dacă copiii au probleme din cauza radiațiilor emise de antenele 

telecom, cine răspunde și în ce fel și cât de repede se vor demonta acele antene? 

Copiii noștri depind de noi și de liderii guvernelor, pentru protecția sănătății și 

siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate. 

Studiu: Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE COPIILOR (ONU) 

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 1 Afectarea sănătății. 

 

Capitolul VI 

Afectarea dreptului fundamental la un mediu sănătos 

Constituția României art. 35 – Dreptul la mediu sănătos 

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. 

https://www.facebook.com/autismvirtual/?__cft__%5b0%5d=AZX6XDqOWSe_bmgOAZPJ-8yE6V8JxUFg33YxJM6Dp37s1PEqQgxkoZEVsR7X9-8hel8Tt1T7v4NiFNbkWFm9ZYMpk0oEgCsKLALLJJ0SxjY6BTcfpQz0FHPnd14re50QVBA&__tn__=kK-R
http://stop5gromania.ro/scrisoare-deschisa-celor-care-ocrotesc-copiii/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/
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(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. 

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. 

Art. 135 – Economia 

(2) Statul trebuie să asigure: 

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic. 

Dreptul la mediu sănătos este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității 

ecosistemului (dispariția polenizatorilor, cu afectarea gravă a florei și faunei), prin creșterea 

semnificativă a consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile mărite de CO2, prin 

creșterea cantității de deșeuri electronice generate și prin toaletarea excesivă a fondului arboricol, 

care ar împiedica transmiterea semnalelor în rețeaua 5G. 

„Dreptul la mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, presupune obligația oricăror 

alte persoane, inclusiv a statului, de a nu îngrădi sau împiedica exercitarea dreptului respectiv. 

Statul este un titular al dreptului la mediu sănătos, întrucât este îndreptățit să beneficieze de 

avantajele unui mediu ecologic nu ca autoritate de sine stătătoare și pentru sine, ci ca responsabil 

pentru sănătatea și calității vieții viitoarelor generații care vor popula spațiul statal al României.  

Statul român are o triplă poziție, un triplu rol în ceea ce privește dreptul la mediu sănătos: 

a) ca proprietar de terenuri, are obligația de a le întreține astfel încât să nu afecteze 

mediul înconjurător; 

b) ca autoritate legiuitoare, are îndatorirea de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea 

acestui drept; 

c) ca reprezentant al societății, este responsabil direct pentru ocrotirea și menținerea 

mediului înconjurător echilibrat ecologic de care să se bucure generațiile viitoare.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

VI.1. Prevederi din proiectul de lege care afectează mediul înconjurător 

VI.1.1 Iată un exemplu de derogare de la legislația actuală care ar permite firmelor telecom, 

în mod discriminator față de toate celelalte societăți comerciale, să instaleze infrastructură de 

rețea, inclusiv în zonele protejate pentru o conservare durabilă: 

         „Art. 12. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (71), alin. (8), alin. (9) și 

alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, […] 

este permisă amplasarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de 

comunicații electronice în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management 

durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă. 

Pentru asigurarea accesului la sistemul de avertizare în situații de urgență RO-ALERT, 

respectiv la sistemul național unic pentru apeluri de urgență nu este nevoie de tehnologia 5G 

sau mai mult (6G etc.). Este fals că fără o astfel de derogare nu pot funcționa aceste servicii, dat 

fiind că ele există și funcționează și în prezent, cu tehnologie 3G sau 4G, care satisface pe deplin 

cerințele de utilitate publică (de exemplu sistemele 112 și RO-ALERT). 
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Sistemul RO-ALERT și sistemul 112 sunt alte aspecte prezentate eronat în Expunerea de 

motive a acestui proiect de lege. De exemplu, RO-ALERT funcționează cu ajutorul specificației 

Cell Broadcast, prezentă în standardele de telefonie mobilă 2G, 3G, 4G și 5G, deci nu depinde 

eminamente de standardul 5G. Producătorii de terminale mobile au implementat selectiv această 

funcționalitate datorită utilizării ei selective. Au început recent să apară pe piață terminale 

compatibile, dar nu există o corelație sau dependență de 5G pentru a funcționa RO-ALERT. 

Așadar, sistemul RO-ALERT funcționează foarte bine și fără tehnologia 5G. 

         În schimb, comunicațiile electronice 5G operează cu frecvențe multiple, simultane 

(beamforming), unele frecvențe fiind complet noi, 5G necesitând spectru radio suplimentar și o 

densitate foarte mare de stații de radioemisie, radiante. Frecvențele noi se cumulează ca efecte 

poluante cu frecvențele existente (deja licențiate) și aflate în utilizare pentru tehnologiile 2G, 3G 

și 4G. Toate la un loc generează poluare electromagnetică mai mare și mai multă, exact în zone 

unde această poluare nici nu ar trebui să existe, deoarece afectează habitatele, fauna și flora. 

VI.1.2 Un exemplu în care nu este necesară derogarea de la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 

46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, deoarece termenul de 10 

ani prevăzut în actuala legislație este suficient de mare și se poate prelungi la nevoie. 

„Art. 14. – (1) Prin derogare de la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările 

și completările ulterioare, terenurile care fac parte din fondul forestier național necesare realizării 

sau extinderii infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi 

ocupate temporar pe întreaga durată a realizării lucrărilor de construcții cu privire la elementele 

de infrastructură fizică și de existență a rețelelor de comunicații electronice respective. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile din fondul forestier național destinate 

constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și cele destinate 

realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat.” 

Terenurile din fondul forestier național destinate constituirii culoarului de frontieră și 

fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și cele destinate realizării unor obiective din cadrul 

Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat sunt oricum exceptate de la orice fel de 

construcții civile, conform legislației actuale. 

VI.1.3 Prin art. 16 nu se poate face derogarea de la Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic 

deoarece lipsa unei verificări din partea autorităților competente poate duce la accidente (incendii 

de pădure de la instalația electrică etc.) sau la alte probleme. 

Documentația necesară amplasării acestor echipamente este în cea mai mare măsură 

standardizată, ceea ce face ușoară redactarea ei. Practic, efortul firmelor telecom este minimal și 

nu se justifică eliminarea lui în raport cu pericolele care pot apare. 

         Există multe motive pentru care trebuie ca structura teritorială a autorității publice 

centrale care răspunde de silvicultură să facă o analiză și să dea un aviz înainte să fie construite și 

amplasate elemente de rețea de comunicații la mai puțin de 50 metri de liziera pădurii. 

         De exemplu, prezența echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile în 

preajma pădurilor afectează echilibrele habitatelor, fauna și flora, mai ales polenizatorii și 

păsările, care ajung să fie dezorientate de la câmpurile electromagnetice artificiale generate de 
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echipamentele telecom. Multe studii de specialitate, recenzate, demonstrează clar acest lucru. 

Mai mult, în SUA mor anual milioane de păsări din cauza turnurilor de telefonie mobilă. 

         Sunt și situații în care, din cauza consumului mare de curent echipamentele se încing și iau 

foc. Aceasta poate duce ușor la incendii de vegetație sau de pădure, care apoi produc pagube foarte 

mari și sunt greu de stins. Mai mult, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru astfel de dezastre. 

         După cum a raportat ExtremeTech, care are multă experiență în domeniul testării 

echipamentelor IT&C, rețeaua 5G se află într-un blocaj major din cauza dispozitivelor mobile, 

deoarece modemurile Qualcomm 5G (care se regăsesc în telefoane, stații și antene) nu pot face 

față căldurii. După doar câteva minute de utilizare, acestea se vor opri din motive termice și vor 

coborî înapoi la viteze mai mici de date (4G). Rapoartele realizate atât de PC Mag, cât și de Wall 

Street Journal (paywall) sugerează că telefoanele 5G au în mod constant probleme atunci când 

sunt utilizate în medii în care temperaturile ating sau depășesc 29,5 °C (85,1 °F). 

„Art. 16. –  Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611  din 12  august 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de  construcții cu privire la 

infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice aferente realizării sau 

extinderii rețelelor de comunicații electronice la distanțe mai mici de 50 metri de liziera pădurii, 

în afara fondului forestier, nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității 

publice centrale care răspunde de silvicultură.” 

VI.1.4 Orice construcție care are implicații asupra mediului trebuie să se supună procedurilor de 

autorizare și verificare, specifice legislației de mediu. 

         Habitate, floră și faună există peste tot, inclusiv în zona apelor. Acestea pot fi afectate 

ireversibil de către prezența stațiilor de radioemisie și a antenelor radiative, din rețelele de 

comunicații electronice mobile. 

„Art. 17. – Prin derogare de la dispozițiile art. 49 alin. (31) din Legea apelor nr. 107/1996, cu 

modificările și completările ulterioare, lucrările standard prevăzute la art. 27 alin. (3) executate 

pe construcții existente pe ape sau care au legătură cu apele se fac fără a fi necesară emiterea 

unui aviz de amplasament.” 

VI.1.5 Certificatele de urbanism sunt absolut necesare pentru emiterea avizelor, 

acordurilor sau a actelor administrative. Certificatele de urbanism conțin informații vitale 

pentru buna organizare și gestionare a dezvoltării unei zone, includ condițiile urbanistice ce 

trebuie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, corelat și cu construcțiile din jur și 

cuprind lista avizelor și a acordurilor legale, necesare în vederea autorizării lucrării. 

Toate procedurile de autorizare și verificare a lucrărilor trebuie să fie efectuate 

pentru orice fel de instalații de comunicații electronice, indiferent de dimensiunea sau 

caracteristicile lor. 

Avizele de mediu implică evaluarea impactului asupra mediului (procesul EIM), pentru 

proiectul public sau privat ce presupune identificarea și evaluarea corespunzătoare a efectelor 

negative potențiale, identificarea alternativelor, stabilirea măsurilor de reducere/evitare 

consecințe negative, consultarea și implicarea părților interesate, autorități publice și cetățeni. 

Procesul EIM se derulează în conformitate cu Directiva 2011/92/UE privind  evaluarea efectelor 

anumitor proiecte asupra mediului, transpusă prin Legea nr. 292/2019 și evaluează alternativele 
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fezabile ale aceluiași proiect, face recomandări pentru prevenirea, minimizarea și atenuarea 

efectelor negative. Toate acestea sunt imposibil de realizat și livrat în termenul de 10 zile propus 

în proiectul de lege, care este complet nerealist și nerezonabil. 

„Art. 28. – (1) Avizele, acordurile sau actele administrative enumerate în anexa nr. 5 sau după caz, 

în anexa nr. 6 se emit de către autoritățile, instituțiile ori entitățile competente la cererea furnizorilor 

de rețele de comunicații electronice sau a operatorilor de infrastructură de comunicații electronice, 

însoțită de documentația specifică necesară pentru emiterea avizelor, acordurilor sau actelor 

administrative respective, fără a fi necesară emiterea prealabilă a unui certificat de urbanism. 

(2) Autoritățile, instituțiile ori entitățile competente au obligația să analizeze preliminar cererile 

prevăzute la alin. (1), în cazul transmiterii unei cereri incomplete solicitându-se completarea 

acesteia în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu menționarea  completărilor 

necesar a fi efectuate de către solicitant.” 

VI.1.6 Micro-ecosistemul urban este dezechilibrat prin schimbarea destinației terenurilor 

amenajate ca spații verzi, inclusiv prin toaletarea excesivă a fondului arboricol, care împiedică 

transmiterea semnalelor în rețeaua 5G din zonă. În general, întreaga tăiere pentru realizarea 

coroanei copacilor nu trebuie să fie mai mare de 15% din volumul acesteia (5% = tăiere uşoară, 

10% = tăiere medie, 15% = tăiere puternică), (cf. Femmig, 2010). Această regulă se aplică inclusiv 

la plantaţiile de aliniament. Însă multe toaletări ale arborilor din interiorul orașelor și de-a lungul 

drumurilor naționale au fost în realitate defrișări, întreaga coroană fiindu-le tăiată în mod abuziv. 

„Art. 48. – La articolul 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005  privind protecția 

mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196  din  30 decembrie 2005, 

aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 265/2006, cu  modificările și completările 

ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca  atare  în  

documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este  interzisă, 

indiferent de regimul juridic al acestora, cu excepția cazului în care se realizează lucrări de 

construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice.” 

VI.2. Nu există studii de impact al radiațiilor de radiofrecvență emise de rețelele 5G asupra 

florei, faunei și a sănătății umane. 

Este inadmisibil și abuziv să se susțină în Nota de fundamentare că acest proiect nu 

necesită informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății şi securității 

cetățenilor sau diversității biologice. De asemenea, aveți pretenția că proiectul de lege nu 

necesită studii de impact asupra sănătății, mediului natural, asupra mediului concurențial şi 

domeniului ajutoarelor de stat, asupra mediului de afaceri, asupra sarcinilor administrative și nu 

necesita consultări cu administrațiile locale și societatea civică etc.!!! Toate aceste aspecte, dacă 

nu sunt clarificate și legiferate în mod corect, se încalcă în flagrant Constituția României, legislația 

în vigoare, normele de tehnică legislativă și însăși principiile democratice dintr-un stat de drept. 

Prin absența cu desăvârșire a studiilor de impact ce trebuiau realizate la nivel național 

de Ministerele Sănătății, Mediului, Muncii și a altor autorități abilitate, continuarea cu astfel de 

proiecte este dovada indubitabilă că, din nou, NU se iau în considerare problemele 

fundamentale legate de sănătatea publică, care apar din cauza efectelor radiațiilor 

electromagnetice asupra omului, florei și faunei. Multe argumente și dovezi în acest sens sunt 
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recunoscute de Parlamentul și Consiliul European, prin Decizia nr. 243/2012/UE 

(https://tinyurl.com/y62lonyr), ce se referă la importanța monitorizării radiațiilor care au efecte 

IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra celulei vii. 

VI.3. Implementarea tehnologiei 5G contravine legislației care protejează flora și fauna. 

Prevederile din acest proiect de lege NU țin cont de afectarea ireversibilă a 

biodiversității prin instalarea dispozitivelor 5G peste tot, inclusiv în zonele agricole, 
promovată prin derogările de la legislația actuală. 

Proiectul de lege L532/2021 încalcă flagrant multiple convenții și directive europene și 

tratate internaționale la care România a aderat, dintre care menționăm: Directiva UE privind 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Directiva UE privind conservarea 

păsărilor sălbatice, Convențiile de la Aarhus, Bonn și Bern, Carta Mondială pentru Natură, 

Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale, Declarația de la Rio 

privind mediul și dezvoltarea sa etc. 

Detalii la: http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-multiplelor-acorduri-

internationale/. 

         Prezentăm și Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la 

subiectul: „Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și 

legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor 

sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția 

animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate 

Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și 

Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S. 

Sursa:http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/6.-Opinia-Legala-asupra-tehnologiei-

5G.pdf. 

Dispozițiile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului, care sunt încălcate prin 

prezentul proiect de lege sunt următoarele: 

Art. 3 

Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei 

dezvoltări durabile sunt: 

a) principiul precauției în luarea deciziei; 

b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; 

c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; 

d) principul "poluatorul plătește"; 

e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor; 

Art. 4 

Modalitățile de implementare a principiilor și a elementelor strategice sunt: 

a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; 

https://tinyurl.com/y62lonyr
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-multiplelor-acorduri-internationale/
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-multiplelor-acorduri-internationale/
http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/6.-Opinia-Legala-asupra-tehnologiei-5G.pdf
http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/6.-Opinia-Legala-asupra-tehnologiei-5G.pdf
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b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în faza inițială a 

proiectelor, programelor sau a activităților; 

c) corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

d) introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive; 

e) rezolvarea, pe niveluri de competență, a problemelor de mediu, în funcție de amploarea acestora; 

f) elaborarea de norme și standarde, armonizarea acestora cu reglementările internaționale și 

introducerea programelor pentru conformare; 

g) promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul protecției mediului; 

h) instruirea și educarea populației, precum și participarea organizațiilor 

neguvernamentale la elaborarea și aplicarea deciziilor. 

Art. 5 

Statul recunoaște tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop: 

a) accesul la informațiile privind calitatea mediului; 

b) dreptul de a se asocia în organizații de apărare a calității mediului; 

c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislației 

și a normelor de mediu, eliberarea acordurilor și a autorizațiilor de mediu, inclusiv pentru 

planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociații, autorităților administrative 

sau judecătorești în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect; 

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit. 

VI.4. Mediul trebuie protejat față de poluarea generată de milioanele de dispozitive ale 

rețelei de comunicații electronice 5G. 

         Prevederile proiectului de lege trebuie să respecte protecția mediului, să urmărească 

sustenabilitatea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și în niciun caz să nu distrugă 

mediul înconjurător, prin facilitarea instalării a milioane de device-uri radiative, amplasate în 

zone protejate sau care necesită toaletarea excesivă (peste 15% din coroană), tăierea arborilor sau 

defrișarea lor în masă, din orașe și de pe marginea drumurilor. 

         Aceasta în condițiile în care România este codașă la protecția mediului, primind mai 

multe infringementuri de la UE, din acest motiv. Reamintim că dispozitivele rețelelor 5G emit 

radiații nocive faunei și florei, au consum masiv de energie și generează o cantitate mare de 

deșeuri electronice, atunci când ele se degradează rapid și sunt scoase din uz. 

Referitor la creșterea cantității emise de gaze cu efect de seră, Înaltul Consiliu pentru 

Climă francez a decis în raportul său privind evaluarea impactului 5G asupra mediului: 5G crește 

emisiile de gaze cu efect de seră, conform studiului următor, realizat la cererea Senatului. 

Rețeaua 5G generează o creștere „între 6% și 13% a consumului național de energie electrică”, a 

calculat Înaltul Consiliu pentru Climă. 

Surse:https://www.leparisien.fr/environnement/telephonie-mobile-la-5g-mauvaise-pour-le-

climat-19-12-2020-8415100.php; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub; 

https://www.leparisien.fr/environnement/telephonie-mobile-la-5g-mauvaise-pour-le-climat-19-12-2020-8415100.php
https://www.leparisien.fr/environnement/telephonie-mobile-la-5g-mauvaise-pour-le-climat-19-12-2020-8415100.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
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• Generarea masivă și nesustenabilă de deșeuri electronice 

Sursa: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx. 

• Distrugerea fondului arboricol urban prin toaletări excesive și afectarea ariilor protejate, 

unde se instalează elementele de infrastructura a rețelelor 5G. 

 Ca antenele 5G să poată urmări fiecare utilizator cu fascicole MASER și să nu fie 

atenuări sau pierderi de semnal, corporațiile telecom în complicitate cu autoritățile purced la 

tăierea tuturor arborilor ce au coroane bogate care ar putea bloca semnalele. 

 Deputatul pentru Swansea West, Geraint Davies, a acuzat guvernul de neglijență 

„ridicolă” de mediu, după ce a fost dezvăluit că arborii sunt tăiați pentru a îmbunătăți semnalul 

rețelei 5G din Marea Britanie. Domnul Davies a afirmat că tăierea a mii de copaci e 

incompatibilă cu obiectivele de mediu ale Regatului Unit. 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=M--2HsWtpfc; 

• Dezechilibre ireversibile ale habitatelor și ale biodiversității, în special polenizatorii și păsările: 

1)https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_te

lecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators; 

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338802/. 

         Inițiatorii acestui proiect de lege nu prevăd nici studii de impact, nici instrumente și nici 

măsuri care să reducă amprenta energetică a infrastructurii rețelelor 5G și care să promoveze 

reciclarea reziduurilor electronice în contextul impunerii implementării sale actuale, rapide și 

nelimitate. Aceștia nu prezintă interes și preocupări în promova măsuri, a considera costurile 

financiare pentru studiul impactului implementării acestei tehnologii asupra mediului și a 

ecosistemelor asociate. Nu sunt luate în considerare și următoarele aspecte: 

         - energia  enormă, consumată de toate aceste obiecte interconectate, „internet al tuturor 

lucrurilor”: echipamente de rețea, mașini, aplicații, senzori, camere video de supraveghere etc.; 

         - cantitatea astronomică de energie care este necesară pentru a crea toate aceste „lucruri” 

care aparțin de IoT, instrumente și infrastructură asociată (energie încorporată); 

         - cantitatea de dioxid de carbon (CO2) eliberată în atmosferă de producerea energiei necesare 

(generate în bună parte de combustibili fosili) folosite de sursele wireless în continuă creștere; 

         - cantitatea enormă de energie necesară pentru a asigura funcționarea punctelor de 

centralizare / tranzitare a datelor (antene, servere, routere, internoduri etc.); 

         - energia suplimentară necesară pentru a transporta datele wireless prin intermediul 

aerului, în loc de folosirea energetic eficientă a fibrei optice sau a cablurilor. 

         Generăm peste 55 de milioane de tone de electronice aruncate în fiecare an. Se estimează 

că acest număr va crește cu 3 până la 5 la sută anual, așa cum este raportat în Monitorul global de 

e-deșeuri din 2017. Presupunând o creștere de 3%, generarea noastră de e-deșeuri se va dubla în 

puțin mai mult de 23 de ani. La 5%, timpul de dublare scade la aproximativ 14 ani. 

         Dacă estimările sunt corecte, oamenii vor arunca aproximativ 110 milioane de tone de 

electronice cândva între anii 2033 și 2042. Lucrurile ar părea mult mai dramatice până în 2069 

dacă tendințele actuale continuă. 

Sursa: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=M--2HsWtpfc
https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators
https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338802/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx
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Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române consideră radiațiile electromagnetice ”ecocid” și solicită aplicarea urgentă în România 

a Principiului Precauției în privința implementării 5G. ”[Este necesar un] control și 

supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, 

precum și generarea unui contencios pe măsură. […] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar 

putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei 

noi crime contra umanității, cea de ecocid electromagnetic.” 

Referințe online la: 

1)https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-

consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii; 

2)https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-

campurilor-electromagnetice. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 3 Afectarea mediului înconjurător. 

 

Capitolul VII 

Afectarea dreptului la cultură și la patrimoniul cultural 

Afectarea dreptului la cultură și la patrimoniul cultural încalcă art. 33 din Constituția 

României și se face prin art. 49
 
 din proiectul de lege adoptat de Senat. 

Constituția României art. 33 – Accesul la cultură 

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, 

stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii 

contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume. 

„Accesul la cultură face parte din acel complex de drepturi și libertăți cetățenești 

recunoscute și garantate de orice stat cetățenilor săi, în considerarea calității lor de deținători 

suverani al puterii politice și beneficiari direcți ai politicilor publice.” (Tratatul de Constituția 

României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana Dumitrescu, Editura C.H. Beck). 

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de 

echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ 

autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii. 

Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare 

inestimabilă și nu pot fi degradate, oricând și oricum, de firmele care vor să instaleze 

dispozitive pentru rețeaua 5G! 

Problemele principale pe care le semnalăm legate de prezenta formă a proiectului 

de lege sunt: 

1. Degradarea monumentelor prin instalarea multor instalații de comunicații mobile, 

numite generic „puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă”, ce cuprind o 

multitudine de aparate radiative wireless necesare rețelelor 5G, în interiorul și exteriorul zonelor 

cu activități culturale și a monumentelor. 

https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii
https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii
https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice
https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice
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2. Oamenii, în mod special categoriile vulnerabile (gravide, copii, electrosensibili, 

bolnavi cu implanturi, electro-hipersensibili ș.a.) vor fi afectați de radiațiile emise de 

hiperdensitatea acestor aparate radiative prezente în zonele în care se desfășoară activitățile 

culturale și astfel actul cultural va fi afectat, pentru mulți accesul la cultură va fi restricționat 

pentru cei care se simt rău de la radiații în zonele în care au loc activitățile culturale. 

3. Vulnerabilitățile cibernetice inclusiv interceptări abuzive vor afecta atât mediul 

cultural cat si cel media prin intruziuni și furturi de proprietate intelectuală, culturală. 

Avocatul Poporului atrage atenția că se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia 

României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru operatorii care pot să instaleze antene pe 

monumente istorice și în arii protejate. Aceasta favorizează degradarea patrimoniului cultural 

român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în art. 33 din Constituţie – accesul la cultură. 

Semnalăm următorul articol din proiectul de lege L532/2021 care încalcă art. 33 

alin. (3) din Constituție: 

„Art. 49 – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Toate intervențiile care se 

efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a 

destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau 

a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, care se 

încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa cum sunt 

acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, 

indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști 

și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale Ministerului Culturii, respectiv ale 

serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în condițiile legii.” 

2. Articolul 34
1
 va avea următorul cuprins: „Art. 34

1
. ‒ Prin excepție de la prevederile art. 33 

alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite 

avize privind documentațiile tehnice, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute 

la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din 

zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică 

și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri 

de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect 

elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice 

care se încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa 

cum sunt acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații 

electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice sau la imobile situate în 

zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.” 

Comisia Națională a Monumentelor Istorice este un organism științific de specialitate cu 

rol în domeniul protejării monumentelor istorice. Comisia propune avizarea metodologiilor, 

normativelor și măsurilor tehnico-științifice din domeniul protejării monumentelor istorice. Ea 

nu poate fi exclusă din procesul de avizare a documentațiilor tehnice. 



43 
 

De asemenea, nu se poate face o astfel de derogare numai pentru operatorii de rețele de 

comunicații electronice și pentru toate celelalte firme nu. 

Menționăm și faptul că excluderea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din 

procesul de avizare a documentațiilor tehnice încalcă reglementările europene în domeniul 

protejării patrimoniului cultural, cum ar fi Rezoluţia Parlamentului European din 8 septembrie 

2015 - „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european”. 

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_RO.html. 

Menționăm că niciunde în celelalte articole din proiectul de lege nu este inclusă Comisia 

Națională a Monumentelor Istorice în procesul de verificare și avizare a documentațiilor tehnice 

și a lucrărilor care se efectuează asupra patrimoniului național. Așadar, dacă această comisie este 

exclusă, printr-o derogare nepermisă la Legea nr. 422/2001, prin art. 49 din proiectul de lege 

atunci Comisia Națională a Monumentelor Istorice nu va mai avea absolut niciun rol în 

miile de cazuri în care se fac lucrări care vizează și afectează patrimoniul național. Ceea ce 

va duce la efecte negative grave asupra întregului patrimoniu național și a dreptului la 

cultură, în general. 

 

Capitolul VIII 

Încălcarea dreptului la proprietate 

Constituția României art. 136 – Proprietatea 

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. 

 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 50 m a echipamentelor radiative wireless. 

 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 radiofrecvență. 

 Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate. 

 Mai mult, în prezentul proiect de lege accesul operatorilor telecom pe unele terenuri este 

prevăzut să se facă într-un mod cu totul și cu totul abuziv, fără a respecta dreptul la proprietate. 

 Prin extrasele de mai jos arătăm câteva din „artificiile legislative” strecurate în proiectul 

L532/2021, pentru a favoriza operatorii telecom, prin discriminări neconstituționale. 

VIII.1. Exemple de prevederi neconstituționale, prin care se încalcă dreptul la proprietate. 

Printr-un artificiu legislativ operatorii telecom dobândesc un fals drept, deoarece el 

încalcă alte drepturi constituționale precum cel la proprietate. Mai mult, firmele telecom vor să 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_RO.html
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se degreveze de niște obligații pe care orice alt cetățean sau agent economic le are atunci când 

folosește o proprietate. Astfel, printr-o procedură abuzivă și complet ilegală, operatorului telecom i 

se atribuie o preempțiune și chiar o derogare pentru a scoate definitiv din circuitul agricol și de a 

schimba funcționalitatea unui teren, fără a avea acordul proprietarului de drept pentru aceasta. 

Trebuie specificat clar că dreptul de a executa lucrări de construcții se poate obține numai 

de la proprietarii de drept ai terenurilor și numai conform legislației actuale, fără nici un fel de 

derogări abuzive și discriminatorii sau impuneri la adresa proprietarilor. 

De asemenea, o altă problemă o constituie faptul că proprietarii nu mai pot da jos 

antenele, chiar dacă au fost instalate abuziv. În condițiile în care, „prin partajarea elementelor de 

infrastructură fizică” mai mulți operatori telecom pot instala echipamente pe același stâlp, ceea 

ce înseamnă că, pentru a-l elimina, proprietarul trebuie să se judece cu mai multe firme deodată. 

Lucru pe care nici măcar nu-l știa de la început, respectiv câte firme vor fi pe proprietatea lui. 

Mai mult, legislația europeană prevede norme clare de utilizare în comun a elementelor 

de rețea și numai după consultări publice corespunzătoare, cu posibilitatea de contestarea a 

proiectelor și numai în anumite zone. 

Art. 44, alin. (1), paragraf 2 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a 

Consiliului European, de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice ce se 

pretinde ca se transpune prin L532/2021 menționează: „Colocarea sau utilizarea în comun a 

elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi 

impuse numai după o perioadă corespunzătoare de consultare publică, în cursul căreia toate 

părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere și numai în zone specifice în 

care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor 

prevăzute la primul paragraf". 

Aceste abuzuri, pe lângă problemele majore de neconstituționalitate mai creează și 

grave încălcări ale consimțământului proprietarilor de drept. 

Articolul 10 alin. (1) conține prevederi neconstituționale, prin care se încalcă dreptul la proprietate. 

Nu se pot face derogări de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 

18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 

modificările și completările ulterioare, deoarece ar însemna o scutire de taxe abuzivă și 

discriminatorie, făcută numai pentru interesul firmelor telecom și în dezavantajul tuturor 

celorlalte firme și al agricultorilor. 

„Art. 10 (1) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 

18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 

modificările și completările ulterioare, elementele de infrastructură fizică necesare susținerii 

rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate în extravilanul unităților administrativ-

teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de calitate a acestora, precum și pe cele 

amenajate cu îmbunătățiri funciare, în condițiile art. 92 ‒ 103 din Legea fondului funciar nr. 

18/1991, care se aplică în mod corespunzător, ale dispozițiilor alin. (7) ale prezentului articol, 

precum și, acolo unde este cazul, potrivit dispozițiilor alin. (2) ‒ (6) ale prezentului articol. 

(2) - În situația în care furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de 

infrastructură de comunicații electronice au dobândit dreptul de a executa lucrări de 

construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice 

de la deținătorii terenurilor respective, alții decât proprietarii, aceștia, anterior inițierii 
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procedurii de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la 

alin. (1), vor publica intenția de a executa lucrările de construcții la sediul primăriei comunei, 

orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând 

terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, 

numărului cadastral sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și 

carte funciară, prin oricare dintre modalitățile de identificare prevăzute la art. 9 alin. (2) și vor 

preciza suprafețele care vor face obiectul scoaterii definitive din circuitul agricol.” 

Proprietarii nu pot fi obligați să facă nimic și nici nu li se poate pune în sarcină vreo 

obligație, care, dacă nu o îndeplinesc să piardă vreun drept asupra proprietății. În proiectul de 

lege nu se precizează nimic despre situația în care proprietarii de terenuri nu prezintă documentele 

care atestă dreptul de proprietate, lăsându-se să se înțeleagă că ei sunt obligați să facă asta. 

Ce se petrece dacă în urma anunțului nu se prezintă nimeni pentru negociere? Se 

instalează echipamente fără acordul proprietarului? Dacă el nu acceptă despăgubiri (care sunt 

ridicol de mici) și vrea ca respectivele echipamente să fie înlăturate? 

Nimeni nu poate scoate un teren din circuitul agricol în afara proprietarului. Cel mult, 

deținătorii pot doar să subînchirieze temporar o parte din teren dar numai dacă au acceptul 

proprietarului, prin actul de închiriere, concesiune, arendare etc. 

„(3) Persoanele care dețin dreptul de proprietate asupra terenurilor indicate în anunțul 

publicat vor anunța furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv pe operatorul de 

infrastructură de comunicații electronice care a făcut publică intenția sa de a executa lucrările 

respective, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului prevăzut la alin. (2) și vor 

prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii condițiilor 

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol. 

(4) Dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), proprietarii nu pot fi identificați, 

terenurile pot fi scoase definitiv din circuitul agricol cu acordul valabil exprimat al 

deținătorului/deținătorilor acestora, altul/alții decât proprietarul/proprietarii, dacă sunt 

îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) să existe o declarație pe proprie răspundere a deținătorului terenului, încheiată în formă 

autentică, prin care să se arate că acesta nu cunoaște informații suplimentare care pot duce la 

identificarea proprietarului; 

b) să existe o declarație pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul 

de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații 

electronice care solicită scoaterea din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe 

proprietarii terenurilor respective în situația identificării ulterioare a acestora; 

c) suprafața cumulată a amprentei la sol a elementelor de infrastructură fizică să nu depășească 

50 de metri pătrați și 10% din suprafața totală a terenului în cadrul căruia sunt amplasate. 

(5) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru eventualele prejudiciile cauzate acestora prin 

scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului. La calculul despăgubirilor vor fi avute în 

vedere cel puțin următoarele criterii: 

a) suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor; 

b) tipurile de culturi și plantații, precum și amenajările afectate de lucrări; 

c) activitățile restrânse cu ocazia lucrărilor. 
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(6) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (5) se stabilește prin acordul părților sau, în cazul 

în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.” 

          Lucrările pentru instalarea infrastructurii de comunicații sunt complexe și necesită multe 

activități colaterale. Toate acestea trebuie luate în calcul la plata despăgubirilor pentru 

proprietarii de terenuri afectați de aceste lucrări. De exemplu, executarea  altor lucrări aferente 

(căi de acces, săpături pentru cabluri etc.). 

 De asemenea, trebuie luată în calcul și devalorizarea terenurilor pe care se instalează 

antene și alte elemente de rețea care radiază. Este cunoscut faptul că oamenii nu vor să locuiască 

lângă astfel de antene și din acest motiv valoarea proprietăților scade. Acest lucru trebuie 

compensat de către firmele telecom care beneficiază de respectivele antene și obțin profit 

financiar mare de pe urma lor. 

„(7) În vederea efectuării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii 

rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv 

operatorii de infrastructură de comunicații electronice, sunt obligați să prevadă soluții tehnice 

care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate pe terenurile 
prevăzute la alin. (1) scoase din circuitul agricol.” 

 Partajarea elementelor de infrastructură fizică se poate face numai cu acordul 

proprietarilor terenurilor în cauză, exprimat în scris, printr-un contract. 

VIII.2. Prevederi neconstituționale, deoarece încalcă dreptul la proprietate. 

În mai multe locuri din proiectul de lege se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de 

acces pe proprietăți”! În România nu există „dreptul” de a construi ceva pe o proprietate privată 

fără acordul proprietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la 

proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege). 

În consecință, „a beneficia de dreptul de acces pe proprietăți” nu se poate face indiferent 

de regimul juridic al terenurilor și în niciun caz fără acordul proprietarului. În caz contrar se 

săvârșește infracțiunea de tulburare de posesie. 

         Menționăm faptul că aproximativ 90% din spațiile pe care operatorii telecom vor să-și 

instaleze echipamentele sunt proprietăți private. Asta înseamnă că în majoritatea cazurilor ei vor 

încălca legea și Constituția. 

         De asemenea, nimeni nu poate decide în locul proprietarilor de imobile sau terenuri și 

nici în locul autorităților locale sau al autorităților cu atribuții în diverse domenii, așa cum se 

menționează în mai multe articole din proiectul de lege. 

„Art. 2. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

24.  La  articolul  10,  alineatul (1)  se  modifică  și  va  avea următorul  cuprins: 

„Art. 10. – (1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza reţele de comunicaţii 

electronice, beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute de capitolul 

II din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
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electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor 

de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.” 

La lit. a) a pct. 1 al art. 6 nu se poate introduce sintagma „prin folosința acestora” deoarece 

ideea de acces se referă doar la ACCES, conform legislației actuale. Folosința este prevăzută 

explicit de legislația în vigoare și nu este sub nici o formă inclusă implicit în ideea de acces. 

Folosința se face conform legii în vigoare, pe baza unui acord stipulat printr-un contract 

și în baza unor autorizații legale. 

„Art. 6. – Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 

comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) acces pe proprietăți – accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică 

ori privată, după caz, prin folosința acestora pentru construirea, instalarea, întreținerea, 

înlocuirea şi mutarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

fizică necesare susținerii acestora;” 

De asemenea, contractele de acces pe proprietăți (inclusiv pe terenurile agricole) 

încheiate cu proprietarii acestora trebuie să se facă numai prin respectarea Constituției și a 

legislației privind proprietatea. Nu se pot face derogări pentru firmele telecom, în defavoarea 

proprietarilor de drept și nici un fel de impuneri, obligații sau facilitări. 

„Anexa nr. 8 - Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii 

Punctul 2. drept de a executa lucrări de construcții – dreptul furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice ori al altor operatori de a executa orice lucrări de construcții în scopul 

amplasării, înlocuirii, întreținerii, modificării sau desființării de infrastructură fizică necesară 

susținerii rețelelor de comunicații electronice în temeiul unui drept real asupra unui imobil sau 

unui drept de creanță născut din contract de închiriere, comodat, cesiune sau, după caz, contract 

de acces încheiat cu proprietarii, alți deținători de drepturi reale principale, 

administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosință asupra terenurilor 
sau construcțiilor pe care urmează a fi instalată sau dezvoltată infrastructura fizică necesară 

susținerii rețelelor de comunicații electronice, ori, în lipsa acestor contracte, hotărârile 

judecătorești definitive care țin loc de contract între părți.” 

Vor fi situații în care li se vor încălca drepturile posesorilor de terenuri agricole 

deoarece se vor genera mult conflicte juridice între arendași și proprietari, generate de 

instalarea antenelor telecom pe terenurile agricole. 

Ele se vor manifesta prin litigii și daune pe care arendașul/agricultorul le va suporta și nu 

și le va putea recupera de la operatorii telecom, care se vor eschiva de la plată, pe baza 

dispozițiilor prezentului proiect de lege, deși ei sunt beneficiarii echipamentelor instalate. Există 

țări unde deja sunt astfel de situații, din cauza transpunerii neconstituționale a Codului european 

al comunicațiilor electronice, precum în UK. 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede: 

Art. 12 Libertatea de a dispune 

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. 
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(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.  

Art. 15 Abuzul de drept - Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe 

altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe. 

Legea nr. 16/1994, a arendării, actualizată, prevede: 

Art. 8 alin. (3) - Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul 

administrează bunurile arendate. 

Art. 20 - Arendaşul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat numai cu acordul 

prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 22 alin. (2) - Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Alin. (3) - Orice act de 

subarendare este nul. 

Constituția României art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului 

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul 

ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. 

„Adunarea Constituantă a reglementat prin normă constituțională caracterul inviolabil al 

domiciliului și al reședinței, ca un aspect al ocrotirii libertății și a vieții private a persoanelor. 

Important din punct de vedere constituțional este ca nimeni să nu îngrădească dreptul 

persoanei de a-și folosi domiciliul sau reședința pentru a-și organiza și desfășura viața privată așa 

cum dorește, fără a aduce atingere valorilor fundamentale ocrotite de societate. A avea un 

domiciliu și a dispune de el în mod autonom, reprezintă o manifestare a libertății persoanei fizice 

și a vieții sale private, indiferent care ar fi statutul social sau politic al acesteia cu statul pe 

teritoriul căreia trăiește. 

Legiuitorii constituanți nu au ocrotit domiciliul ca atare, ca un bun de patrimoniu, ci 

dreptul oricărei persoane de a avea, ca o condiție a libertății și vieții sale private, o locuință pe 

care să o folosească fără imixtiuni sau intruziuni ilegitime din partea altor persoane sau din 

partea unor autorități publice. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 

decembrie 1948, prevede în art. 12 că: „Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viața 

sa particulară, în familia sa în domiciliul său.” 

Art. 17 paragraful 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

adoptat în cadrul ONU în 1966, reia conținutul art. 12 din Declarația Universală a Drepturilor 

Omului și prevede că „Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în 

viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa.” Art. 8 paragraful 1 din Convenția 

europeană a drepturilor omului prevede că „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale 

private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”. 

Ceea ce ocrotesc documentele menționate nu este domiciliul sau reședința ca atare, ci 

viața privată a unei persoane, în complexitatea și diversitatea componentelor acesteia. 

Nimeni nu are dreptul să nesocotească sau să încalce intimitatea domiciliului sau a 

reședinței unei persoane, decât în condițiile prevăzute expres de texte normative aflate în 

concordanță cu dispozițiile constituționale naționale. 

În art. 27 alin. (1) din Constituție se prevede că se poate pătrunde în domiciliul sau 

reședința unei persoane cu învoirea acesteia. 
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În concepția autorilor Convenției europene a drepturilor omului și a jurisprudenței 

CEDO, se susține că orice atingere adusă dreptului la un domiciliu inviolabil, constituie o 

atingere a secretului vieții private a unei persoane și, de multe ori, o perturbare a desfășurării 

vieții de familie a acesteia. În jurisprudența sa, CEDO consideră că noțiunea de domiciliu trebuie 

să primească o interpretare extensivă și că această noțiune poate să includă, de pildă rulota 

folosită ca locuință, casa de vacanță sau alte spații ca reședință secundară. Mai mult chiar, Curtea 

extinde inviolabilitatea domiciliului la sediile profesionale ale unei persoane juridice (ex. 

cabinetul de avocat al unei persoane. 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

Constituția României art. 44 – Dreptul de proprietate privată 

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi 

limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. 

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. 

„Dreptul de proprietate este cel mai important și mai amplu drept real, care absoarbe 

toate utilitățile bunului și nu are ca limită decât bunul însuși, fiind un drept complet și total, 

deoarece titularul are toate puterile asupra bunului său. 

Dreptul de proprietate are caracter exclusiv, absolut, perpetuu și transmisibil. Dreptul de 

proprietate privată nu este un simplu drept real, ci reprezintă baza întregului sistem al drepturilor 

reale, astfel încât acesta este cel mai important drept real. 

Titularul dreptului de proprietate este singura persoană abilitată să exercite toate 

atributele conferite de dreptul respectiv. Atributele recunoscute acestui drept sunt independente 

de puterile oricărei alte persoane asupra bunului respectiv, cu excepția cazurilor când 

proprietatea este dezmembrată. 

Protecția juridică a dreptului de proprietate se regăsește nu numai în dreptul intern, ci și 

în convențiile internaționale. Astfel, art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 

10 septembrie 1948 prevede că orice persoană, singură sau în colectivitate,are dreptul la 

proprietate și nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa. 

Art. 1 din Protocolul adițional din 20 martie 1952 la Convenția europeană a drepturilor 

omului din noiembrie 1950 statuează că orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea 

bunurilor sale și nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică, 

în condițiile prevăzute de lege și conform principiilor generale ale dreptului internațional.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că acesta conține o normă cu caracter 

general, care enunță principiul respectării proprietății, o altă normă care are în vedere că privarea 

de proprietate nu se poate face decât în anumite condiții și o a treia normă, care recunoaște 

dreptul statelor contractante de a reglementa modul de utilizare a bunurilor de către titularul 

dreptului de proprietate conform interesului social. 

Inviolabilitatea dreptului de proprietate vine să întărească caracterul absolut al acestuia. 

Dreptul de proprietate privată este ocrotit și garantat indiferent care ar fi modul de 

dobândire al acestuia.” 
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Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede: 

Art. 12 Libertatea de a dispune 

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. 

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.  

Art. 15 Abuzul de drept - Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe 

altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe. 

Legea nr. 16/1994, a arendării, actualizată, prevede: 

Art. 8 alin. (3) - Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul 

administrează bunurile arendate. 

Art. 20 - Arendaşul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat numai cu acordul 

prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 22 alin. (2) - Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Alin. (3) - Orice act de 

subarendare este nul. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 4 Probleme juridice. 

 

Capitolul IX 

Prejudicierea bugetelor locale și a celui național în mai multe moduri 

Constituția României art. 135 – Economia 

(2) Statul trebuie să asigure: 

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. 

Nici inițiatorii proiectului de lege și nici parlamentarii nu au ținut cont de solicitările și 

necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale. Practic, 

autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație și fără 

plata taxelor aferente în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, 

rezervații protejate etc., cu consecințele de rigoare. De asemenea, prevederile proiectului de lege 

ar obliga primăriile să permită amplasarea gratuită a elementelor de rețea de comunicații 

electronice mobile pe bunurile lor: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, 

cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, pilonii, 

stâlpii, inclusiv cei de iluminat, semnele de circulație, semafoarele, panourile, stațiile de autobuz, 

tramvai, metrou ori a  altor mijloace de transport în comun, precum și alte construcții inginerești 

parte a respectivei rețele ori obiecte de mobilier stradal; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, 

precum și  elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea  apei  destinate  consumului  uman. 

O dovadă în plus este și următorul extras din Expunerea de motive a proiectului de lege: 

„Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații 

electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii de comunicații 

mobile. În acest sens, pentru a facilita implementarea noilor tehnologii, proiectul de act normativ 
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completează legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații 

electronice la infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a 

punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice 

proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. 

Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care constituie 

mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, 

panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun. Se 

vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei electrice, 

necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau infrastructură 

fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie la cel de 

distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice.” 

IX.1. Prejudicierea bugetului de stat prin direcționarea banilor către ANCOM. 

         Unul din modurile prin care ANCOM încearcă să prejudicieze bugetul de stat este prin 

atribuirea proprie, în bugetul ANCOM a sumelor și a creanțelor care se încasează din tarife, bani 

obținuți din licitații, contravenții etc. 

         Reamintim că toate resursele exploatate de industria telecom (frecvențele radio, 

datele, imobilele, diverse infrastructuri, mobilierul stradal etc.) sunt proprietate publică 

sau privată a statului român (adică a poporului român), nicidecum ale unei instituții (cum ar fi 

ANCOM). Din acest motiv, banii proveniți din activitățile telecom legate de aceste bunuri 

naționale sunt ai bugetului de stat, nu ai ANCOM. 

„Art. 4. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

45. La articolul 14, alineatele (2) şi (2
1
) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu 

titlu permanent, la dispoziţia ANCOM și vor fi  folosite în conformitate cu prevederile 

bugetului de venituri și cheltuieli. Creanțele prevăzute la alin. (1) sunt creanțe bugetare 

asimilate creanțelor fiscale și se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod 

corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare.” 

Menționăm și faptul că ANCOM are obligația prin lege să obțină, să inventarieze și să 

actualizeze întreaga documentație legată de infrastructura comunicațiilor electronice mobile, 

pusă la dispoziție de operatorii telecom. Până acum ANCOM nu a realizat un inventar complet al 

tuturor elementelor de rețea de telefonie mobilă, fapt ilegal care duce la grave probleme de 

administrare a infrastructurii de comunicații și la prejudicierea bugetului de stat, prin 

faptul că nu a aplicat sancțiunile corespunzătoare firmelor care au încălcat legea, prin instalarea 

elementelor de rețea fără aprobări, avize, autorizații etc., inclusiv în locuri nepermise. 

         De asemenea, lipsa inventarierii corecte și complete a elementelor de infrastructură a 

permis ca, în anumite locuri și zone să se instaleze foarte multe antene (ale tuturor operatorilor 

telecom) pe un singur stâlp (al unei singure firme), deși s-a emis o singură autorizație de 

instalare, pentru o singură firmă. 
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         Folosirea multiplă, de mai mulți operatori telecom, a unui singur stâlp, așa cum facilitează 

actualul proiect de lege face și mai complicată evidența rețelei și, implicit, aplicarea corectă a 

sancțiunilor pentru eventualele ilegalități. Asta va duce la prejudicierea și mai mare a bugetului 

de stat. Ca să nu mai vorbim de faptul că o astfel de hiperdensificare a stațiilor de radioemisie pe 

un singur stâlp duce la creșterea peste limitele admise a nivelului de radiații emise, încălcându-se 

dispozițiile legale care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice. 

IX.2. Prejudicierea bugetului de stat și a bugetelor locale prin eliminarea taxelor plătite de 

firmele telecom. 

O altă problemă legată de eludarea taxelor la bugetul central și la cele locale este gestul 

ANCOM de a elimina sau reduce la zero taxele pentru instalarea elementelor de infrastructură 

fizică pentru comunicațiile mobile (fără fir) de către firmele telecom. În acest sens, președintele 

ANCOM a dat Decizia nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică: 

„Art. 1. –  (2) Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură 

fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de 

tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri 

fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces 

decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau 

sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei.” 

         Din acest motiv, trebuie să se precizeze clar în proiectul de lege că taxele nu pot fi 

eliminate, prin derogări făcute numai în favoarea operatorilor telecom. De asemenea, trebuie să 

se prevadă clar cuantumul minim al acestor taxe, corelat cu legislația și cu tarifele actuale în 

domeniu. În urma negocierii dintre proprietarii de drept ai bunurilor pe care se instalează 

elementele de infrastructură fizică și firmele comerciale care vor să facă asta pot rezulta sume 

convenite de comun acord, stipulate prin contracte comerciale, pe care statul nu are voie să le 

modifice sau să intervină în niciun fel. 

Deși ANCOM spune în aparență că se vor stabili tarife pentru  construirea unor elemente 

de infrastructură fizică, în realitate aceste tarife sunt foarte mici sau chiar zero, așa cum se vede din 

Decizia ANCOM nr. 997/2018. Din acest motiv, o afirmație din Expunerea de motive este 

înșelătoare, ducând în eroare factorii decizionali (inclusiv Parlamentul), prin teza falsă că ANCOM 

ar stabili niște tarife: „Amplasarea gratuită nu vizează și construirea unor elemente de infrastructură 

fizică necesare pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, 

cum ar fi stâlpi, piloni etc., acestea urmând a face obiectul unor tarife stabilite cu respectarea tarifelor 

maximale emise de ANCOM în temeiul prevederilor Legii nr. 159/2016.” Așa cum am arătat 

anterior, ANCOM vrea să elimine orice taxe de instalare sau să le pună valoare zero. 

IX.3. Sancțiunile prevăzute în proiectul de lege sunt prea mici și insuficiente, deoarece 

există obligații prevăzute care nu sunt sancționate. 

Cuantumul sancțiunilor este derizoriu pentru firmele de comunicații, care obțin profituri 

imense din activitatea lor. Pentru a se elimina fraudele intenționate sau care sunt făcute din 

neglijență sau nepăsare (datorită sumelor mici ale sancțiunilor), amenzile trebuie să fie 

calculate în raport cu cifra de afaceri a firmei contraveniente, suma fiind un procent relevant 

din câștigul net al firmei respective. 
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Trebuie modificate și completate sancțiunile cuprinse în proiectul de lege. Amenzile de 

tip interval, de la 1000 lei la 5000 lei sunt insignifiante pentru operatorii de telefonie mobilă care 

încalcă legea, deoarece au valoarea unor amenzi de circulație. Solicităm amenzi calculate ca 

procent din cifra de afaceri, pentru operatorii din industria telecom. 

De asemenea, trebuie luate în calcul sancțiuni pentru poluare, conform principiului 

„Poluatorul plătește”. În cazul rețelelor de comunicații electronice, poluarea se realizează prin 

emiterea radiațiilor de radiofrecvență, consumul mare de energie electrică și prin multitudinea de 

deșeuri electronice generate. 

Extras din capitolul cu sancțiuni din proiectul de lege: 

„35. La articolul 32 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

c) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de 

servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a obligațiilor 

prevăzute la art. 14 ‒ 17, la art. 18 alin. (1) și la art. 20 alin. (8) și (9), cu amendă de la 5.000 lei 

la 100.000 lei; 

d) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de 

servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a condițiilor tehnice 

și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU stabilite, în condițiile legii, de 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu amendă de la 

5.000 lei la 100.000 lei; 

Art. 46. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte: 

a) executarea micro-lucrărilor prevăzute la art. 26 alin. (1) cu încălcarea obligației prevăzute la 

art. 26 alin. (3) privind transmiterea unei notificări; 

b) executarea lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard fără plata taxei prevăzute la art. 

27 alin. (4) și stabilite în conformitate cu art. 27 alin. (5) și (6); 

c) executarea lucrărilor de mică amploare cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) 

privind transmiterea unei notificări și întocmirea unei documentații în conformitate cu 

prevederile art. 29 alin. (2); 

d) executarea lucrărilor de mică amploare cu nerespectarea documentației tehnice, respectiv a 

proiectului tehnic prevăzut la art. 29 alin. (2) lit. d); 

e) nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 30; 

f) executarea lucrărilor standard cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) privind 

transmiterea unei notificări și întocmirea unei documentații în conformitate cu prevederile art. 32 

alin. (2) sau cu nerespectarea termenului prevăzut la art. 32 alin.(4); 

g) executarea lucrărilor standard cu nerespectarea documentației tehnice, respectiv a proiectului 

tehnic prevăzut la art. 32 alin. (2) lit. e); 

h) nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 33; 

i) nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 referitoare la includerea în contractele privind 

exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții a acordului sau avizului cu privire la 

executarea respectivelor lucrări de construcții; 

j) executarea lucrărilor cu caracter urgent cu încălcarea obligației prevăzute la art. 45 alin. (1) 

privind transmiterea unei notificări însoțite de avizul ANCOM; 



54 
 

k) nerespectarea obligației prevăzute la art. 45 alin. (4); 

l) nerespectarea obligației prevăzute la art. 31 referitoare la efectuarea recepției la terminarea 

lucrărilor de construcții; 

m) nerespectarea obligației prevăzute la art. 34 referitoare la efectuarea recepției la terminarea 

lucrărilor de construcții. 

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă după cum urmează: 

a) de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j), k), l) și m); 

b) de la 1.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. e) și h); 

c) de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), i); 

d) de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c), d), f) și g).” 

IX.4. Se pierd sume mari de bani la bugetul de stat prin acordarea licențelor de utilizare a 

spectrului radio la prețuri mici. 

Trebuie modificate politicile discreționare și abuzive ale ANCOM, de licențiere a 

utilizării spectrului radio cu tarife mici, sub media europeană. 

Prețurile de pornire la licitațiile realizate până în prezent, în mod invariabil au rămas 

prețurile finale de adjudecare. Prețurile de pornire propuse în prezent de ANCOM și Guvernul 

României sunt mult sub media europeană, fiind suspect de scăzute. Având în vedere costurile pe 

care le vor plăti cetățenii, se impune schimbarea modului de abordare, prin limitarea puterilor 

discreționare ale ANCOM și efectuarea unei anchete cu privire la interesele din spatele acestor 

prețuri dubios de mici. Continuarea acestor demersuri legislative cu prețuri mult subevaluate 

constituie un act de trădare națională, colaboraționism cu puteri străine împotriva României și 

furt din avuția națională. 

Exemple de prețuri mici la licitații și comparații cu alte țări sunt în acest memoriu: 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/08/Memoriu-Motive-in-fapt-si-in-drept.pdf,   

în special pag. 8 și 9. 

În Expunerea de motive a proiectului de lege, la pag. 35 se precizează clar că el se referă 

la facilitarea implementării tehnologiilor de comunicații electronice mobile în România, prin 

DEROGĂRI ȘI GRATUITĂȚI. 

„Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care 

constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, 

semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport 

în comun. Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei 

electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau 

infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie 

la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice.” 

Iată doar două dintre articolele din proiectul de lege care conferă ANCOM puteri sporite, 

pe care ANCOM le-a folosit abuziv în ultimii ani: 

„59. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 31. – (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio din cadrul spectrului de frecvențe radio 

armonizat, conferite în urma unor proceduri de  selecție  comparativă sau  competitivă pentru 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/08/Memoriu-Motive-in-fapt-si-in-drept.pdf
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furnizarea serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, se acordă pentru 

o perioadă de 15 ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani. 

c) plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum și condițiile privind 

efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM. 

Art. 31
3
. – (1) ANCOM ia o decizie cu privire la reînnoirea drepturilor individuale de  utilizare a 

spectrului de  frecvențe  radio armonizat, în timp util, înainte de expirarea duratei acestora.[...] 

(6) Reînnoirea și, după caz, revizuirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de 

frecvențe radio armonizat se face în condițiile prezentului articol şi este condiționată de plata 

către bugetul de stat a unei taxe de licență care respectă obiectivele prevăzute prin art. 28 alin. (1) 

și (1
1
). Cuantumul şi condițiile privind efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului inițiată de către ANCOM.” 

 Practicile care prejudiciază bugetul de stat se vor perpetua și se vor înmulți dacă 

ANCOM-ului i se vor da puteri sporite, așa cum prevede acest proiect de lege. 

IX.5. Vulnerabilitățile cibernetice ale rețelelor 5G pun în pericol banii cetățenilor, a 

băncilor și a bugetului de stat din care se fac despăgubirile 

Trebuie luată în calcul și multitudinea de vulnerabilități cibernetice ale rețelelor 5G, care 

măresc foarte mult și complet necontrolat fraudele și furturile bancare și de identitate. Situație 

pentru care nimeni nu își asumă responsabilitatea iar despăgubirile se fac de la bugetul de stat. 

Atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt tot mai numeroase și mai 

sofisticate în întreaga Europă. Se preconizează că această tendință va continua să crească în 

viitor, date fiind previziunile conform cărora 22,3 miliarde de dispozitive la nivel mondial vor fi 

conectate la internetul obiectelor până în 2024. 

Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/. 

În octombrie 2019, ulterior directivei Codului european al comunicațiilor electronice, cu 

sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, statele membre au prezentat un raport privind evaluarea 

coordonată la nivelul UE a riscurilor legate de securitatea cibernetică a rețelelor 5G din generația 

a cincea, care a identificat mai multe provocări importante pentru securitate legate de inovațiile 

tehnologice esențiale în materie de software, aplicații și servicii, precum și de rolul furnizorilor în 

crearea și utilizarea rețelelor 5G și de gradul de dependență față de un singur furnizor: 

− o expunere crescută la atacuri și creșterea numărului de puncte de intrare potențiale pentru 

autorii unor astfel de atacuri; 

− sensibilitate sporită pentru noile caracteristici arhitecturale și pentru funcționalitatea rețelelor 5G; 

− riscuri legate de dependența operatorilor de rețele mobile față de furnizori, cu o creștere a 

numărului de căi de atac care pot fi exploatate de factorii de amenințare; 

− relevanța profilului de risc al furnizorilor individuali pentru posibilele interferențe din afara UE; 

− creșterea riscurilor care decurg dintr-o dependență puternică de furnizori pentru eventualele 

întreruperi ale aprovizionării cauzate de tensiuni comerciale sau de altă natură; 

− amenințări la adresa disponibilității și integrității rețelelor în materie de securitate, 

confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/
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În aceeași idee cu a raportului ENISA, respectiv faptul că tehnologia 5G este foarte 

nesigură cibernetic și MApN afirmă că Forțele Armate Române nu folosesc 5G din motive de 

securitate cibernetică. 

În ciuda tuturor dovezilor care există legate de vulnerabilitățile cibernetice ale rețelelor 

5G, în acest proiect de lege nu sunt prevăzute măsuri și instrumente pentru a elimina 

posibilitățile de fraudă cibernetică în general și de fraudă bancară, în particular. 

Statul român este obligat să asigure siguranța spațiului virtual pentru tranzacțiile bancare. 

Acest lucru s-a dovedit până acum imposibil pentru tehnologia 5G, ceea ce înseamnă că, dacă se 

folosește rețeaua 5G pentru tranzacții și servicii bancare vor fi foarte multe atacuri informatice 

asupra băncilor și, implicit, a banilor cetățenilor. 

În toate aceste cazuri, statul are avea o parte din vină prin neasigurarea siguranței 

spațiului virtual. Asta face ca despăgubirile pentru cei afectați de fraudele bancare 

informatice să fie suportate, în ultimă instanță de la bugetul de stat, cu toate consecințele 

negative ale risipei iresponsabile a banului public. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 5 Prejudicierea bugetului și în Anexa nr. 6 Problemele 

administrației publice. 

 

Capitolul X 

Sunt prevăzute cheltuieli bugetare fără să existe o sursă de finanțare 

S-au inclus în proiectul de lege și s-au aprobat cheltuieli bugetare fără să existe o 

sursă de finanțare sau de compensare a cheltuielilor, deși acest lucru e interzis prin lege și 

de Constituție. 

Constituția României art. 138 – Bugetul public naţional 

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 

X.1. Nu s-au făcut studii de impact bugetar al cheltuielilor. 

 Încă din anul 2019 societatea civică a solicitat o analiză a impactului bugetar a 

implementării rețelelor 5G în România. Deși ministerul de resort avea obligația s-o facă, totuși, 

în mod abuziv nu a făcut-o, ba mai mult, a dat aviz favorabil proiectului de lege. 

 Această practică abuzivă și ilegală s-a perpetuat, ajungându-se în situația în care toate 

actele normative emise pentru a permite și facilita implementarea rețelelor 5G nu au avut la 

bază niciun fel de studiu sau analiză a impactului bugetar sau a impactului economic, social, 

ecologic, asupra sănătății publice, asupra securității cibernetice sau chiar a securității naționale. 

X.2. Nu se precizează sursa de finanțare sau de compensare a cheltuielilor. 

Cei care au scris acest proiect de lege, făcut în mod evident pentru interesele corporațiilor 

telecom, au încălcat regula de a preciza sursele de finanțare sau de compensare a cheltuielilor, de 

care vor să-i scutească pe operatorii telecom. 

Nu se pot face investiții sau derogări financiare dacă nu se precizează clar sursa de 

finanțare sau de compensare a veniturilor scăzute la bugetele locale. 
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Sunt localități fără apă curentă, canalizare sau gaze care ar fi obligate prin această lege să 

suporte imensele costuri ale implementării rețelelor 5G. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 5 Prejudicierea bugetului și în Anexa nr. 6 Problemele 

administrației publice. 

 

Capitolul XI 

Se încalcă dreptul administrațiilor publice locale de a stabili impozite, taxe şi alte 

contribuţii 

Constituția României art. 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii 

(2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în 

condiţiile legii. 

XI.1. S-a instituit un plafon maximal abuziv al chiriilor pentru elemente de infrastructură, 

care aduce grave prejudicii bugetelor locale 

Inițiatorul proiectului de lege a stabilit în mod abuziv un plafon maximal al chiriilor pe care 

trebuie să le plătească operatorii de rețele de comunicații electronice. Nu se poate limita în niciun 

fel posibilitatea administrațiilor locale de a obține venituri mai mari din taxe și chirii. Altfel, s-ar 

prejudicia grav bugetul local și s-ar încălca dreptul constituțional prevăzut de art. 139 alin. (2). 

„Art. 6. – Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 

comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alin. (6
1
)-(6

5
), cu următorul cuprins: 

„(6
1
) În cazurile în care pe baza metodologiei detaliate prevăzute la alin. (5), ANCOM 

calculează pentru anumite tipuri de acces tarife maxime pentru exercitarea dreptului de acces 

prevăzut la alin. (1) sau (2) sub nivelul de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, după 

caz, atunci, cu respectarea prevederilor alin. (11), tarifele maxime pentru respectivele tipuri 

de acces vor fi cele prevăzute de prezentul alineat. 

(6
2
) În vederea asigurării unui cadru economic sustenabil dezvoltării rețelelor de comunicații 

electronice și a elementelor de infrastructură fizică, entitățile prevăzute la alin. (1) sau (2), ținând 

cont și de beneficiile identificate de către ANCOM potrivit alin. (6), pot impune, cu respectarea 

principiului nediscriminării și a prevederilor alin. (11), tarife pentru exercitarea dreptului de 

acces inferioare celor stabilite conform prezentului articol. 

(6
3
) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice instalează și operează în mod 

gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, deasupra, în sau sub 

infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităților administrativ-

teritoriale, autoritățile administrației publice centrale sau locale care administrează aceste 

bunuri ori entitățile care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere ori folosință cu 

titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru ocuparea și folosința 

acestor infrastructuri fizice.” 
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Firmele telecom NU pot primi gratuitate pentru exploatarea rețelelor publice de 

comunicații electronice și a infrastructurii aferente. Autoritățile administrației publice centrale sau 

locale trebuie să poată stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru folosirea infrastructurii respective. 

„(6
4
) Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă prevăzute la alin. (6

3
) 

trebuie să respecte caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor 

de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului 

european al comunicațiilor electronice, accesul gratuit prevăzut la alin. (6
3
) incluzând atât 

accesul necesar pentru conectarea puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire 

restrânsă la o rețea publică de comunicații electronice, cât și accesul pentru instalarea 

branșamentelor necesare la rețeaua de energie electrică.” 

De reușita creării sistemului de impozite, taxe și alte contribuții depinde funcționarea 

efectivă a tuturor ramurilor economiei locale și naționale. Din acest motiv, administrațiile locale 

trebuie să aibă posibilitatea să încaseze cât mai mulți bani la bugetul local. 

Nu se pot stabili tarife standard pentru exercitarea dreptului de acces la elemente de 

infrastructură, proprietate publică sau privată, pentru furnizorii de servicii de rețele publice de 

comunicații electronice. Tarifele în astfel de situații trebuie stabilite la prețul pieței, prin acord 

comercial între părțile contractante. 

Tarifele prevăzute în proiectul de lege sunt atât de mici încât, pentru un oraș de dimensiune 

medie, din toată rețeaua de comunicații electronice a orașului se strâng, într-un an de zile, doar 

câteva mii de euro, bani cu care nu se poate plăti nici măcar salariul unui singur funcționar din 

primărie. În condițiile în care firmele telecom au o cifră de afaceri de miliarde de euro. 

Suma pe care o plătesc firmele telecom este așa mică deoarece pentru majoritatea 

echipamentelor de rețea nu se percepe chirie pentru că sunt considerate de mici dimensiuni, iar 

pentru cele puține pentru care se plătește chirie suma este atât de mică încât e ca și cum n-ar fi. 

Mai mult, legea care stabilește impozitele, taxele și alte contribuții locale nu poate fi 

discreționară. Nu se poate crea o discriminare între firme, avantajând doar unele firme iar pe 

toate celelalte firme să le dezavantajeze. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți deoarece 

„nimeni nu este mai presus de lege” (art. 16 alin. (2) din Constituție). În condițiile în care rețelele 

de comunicații nu sunt rețele critice și nici măcar rețele de utilitate publică. Deci ele nu pot fi/nu 

există niciun motiv ca ele să fie avantajate din punct de vedere financiar, în detrimentul celorlalte 

tipuri de rețele, mai importante (rețele critice sau de utilitate publică). 

Nu se poate motiva că scad veniturile la bugetele locale doar din motivul de a facilita 

dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice. „(6
2
) În vederea asigurării unui cadru economic 

sustenabil dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică […].” 

În primul rând că aceste rețele nu sunt nici rețele critice și nici măcar rețele de utilitate 

publică. În al doilea rând, dacă s-ar face o astfel de derogare pentru rețelele de comunicații 

electronice ar trebui facilitate orice alte investiții, altfel creându-se discriminări nepermise și 

neconstituționale. Și în al treilea rând, este mai important ca banii să ajungă la bugetele locale decât 

să fie scutite de la plata unei chirii normale firmele telecom, care câștigă foarte mulți bani (fac afaceri 

de miliarde de euro). Bugetele locale sunt vitale pentru buna funcționare a comunităților, ceea ce 

înseamnă că prejudicierea acestor bugete afectează direct comunitățile locale. 
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În concluzie, o limită maximală a tarifelor nu se justifică. Ea este pusă doar pentru avantaja 

câteva firme telecom și a dezavantaja bugetele locale și pe celelalte firme, care sunt discriminate. 

 Așadar, pentru ca acest articol să respecte normele constituționale, legiuitorul trebuie să 

elimine plafonul maxim la stabilirea cuantumului chiriilor. 

XI.2. Primăriilor li se îngrădește autonomia administrativă și li se pun diverse sarcini 

operaționale și, cel mai grav, financiare. 

Un exemplu îl reprezintă prevederile proiectului de lege care încalcă flagrant dreptul la 

proprietate publică și privată, prin vicierea consimțământului primarilor. La fel este și 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. 

Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 

2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege). 

Iată câteva exemple de articole din proiectul de lege care lezează drepturile 

autorităților locale și le împiedică să-și exercite autonomia locală: art. 6 pct. 6 și pct. 146, 

art. 10 alin. (2), articolele 11, 17, 25, 28, 32, 35 etc. 

Alte prevederi împiedică autoritățile locale să dispună de bunurile lor publice și 

private, mobile și imobile: articolele 6, 9, 10, 15, 22, 23, 29, 37 etc. 

În Codul administrativ la art. 84 alin. (4) este prevăzut: „Autonomia locală priveşte 

organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, 

precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau 

judeţului, după caz. 

(5) Autonomia locală garantează autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 

legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa 

altor autorităţi publice.” 

Premeditarea ingerinței în autonomia administrativă este recunoscută chiar la nivel 

central, prin actele normative emise de ANCOM împreună cu Guvernul României. Astfel, în 

H.G. nr. 429/2019 referitor la Strategia 5G pentru România se menționează următoarele: 

„Crearea de aranjamente speciale sau exclusive pentru accesul la infrastructuri esenţiale pentru 

5G în scopul extragerii de rente sau construcţia de reţele 5G private (pentru uz propriu) de către 

autorităţile publice locale în centrele marilor aglomerări urbane, pot frâna dezvoltarea 

reţelelor 5G.” În acest fel, li se impun comunităților locale și administrațiilor acestora 

prevederi și norme cu care ele nu sunt de acord. 

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217892. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 5 Prejudicierea bugetului și în Anexa nr. 6 Problemele 

administrației publice. 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217892
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Capitolul XII 

Acest proiect de lege NU a primit un acord explicit din partea administrațiilor locale 

Din contră, există chiar și un litigiu, amintit în Expunerea de motive, la pag. 6: „Decizia 

președintelui ANCOM nr. 997/2018 face obiectul unui litigiu între Asociația Municipiilor din 

România și ANCOM”. 

Sursa: http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000376150&id_inst=2. 

         Nemulțumirea Asociației Municipiilor din România s-a manifestat printr-un proces, pe 

care aceasta l-a și câștigat împotriva deciziei abuzive a ANCOM. Cu toate acestea, probabil 

datorită unor interese obscure, ANCOM scrie în Expunerea de motive a proiectului de lege că, 

chipurile, obiecția municipiilor „afectează claritatea și predictibilitatea cadrului legal privind 

accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată.” 

         Dar aceasta e tot numai în interesul firmelor telecom și în dauna comunităților locale. 

Claritatea și predictibilitatea unei legi trebuie să fie în spiritul corectitudinii și al dreptății, nu al 

intereselor unor firme care au foarte mulți bani. 

De ce tot timpul, prevederile abuzive sunt numai în favoarea celor care au mulți 

bani și în defavoarea cetățenilor? 

În Codul administrativ la art. 86 alin. (2) este prevăzut: „Autorităţile administraţiei 

publice centrale iniţiatoare ale unui proiect de act normativ au obligaţia să consulte structurile 

asociative prevăzute la alin. (1), cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre 

adoptare/aprobare a oricărui proiect de act normativ care priveşte în mod direct administraţia 

publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale. În cazul proiectelor de acte 

normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 10 zile lucrătoare.” 

Conform H.G. nr. 521 din 9 iunie 2005, art. 3 alin. 4) – „Odată cu transmiterea proiectelor 

de acte normative, autoritățile administrației publice centrale inițiatoare sunt obligate să 

informeze structurile asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la 

elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor pentru relația cu mediul 

asociativ ori a structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relații cu privire la 

proiectul actului normativ respectiv, precum și adresele la care se primesc punctele de vedere. 

         (5) Conducătorii autorităților publice centrale sunt obligați să desemneze, prin ordin, 

în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele sau, după caz, 

structurile care asigură procedura de consultare, prevăzute la alin. (4).” 

         Observăm faptul că la întocmirea acestui proiect de lege nu s-a ținut cont de 

procedurile normale și legale care trebuiau îndeplinite. De exemplu, nu s-au făcut consultări 

corespunzătoare cu administrațiile locale, rezultatul nefast fiind că ele nu cunosc prevederile 

acestui proiect de lege și nu știu cum le va afecta. 

         Mai mult, nu există o poziție oficială referitoare la acest proiect de lege a structurilor 

asociative ale administrației publice locale: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia 

Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România și alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 6 Problemele administrației publice. 

 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000376150&id_inst=2
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968372&d=2022-02-05#p-291968372
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Capitolul XIII 

Se încalcă dreptul fundamental la informare și la informație 

XIII.1. Prevederile proiectului de lege încalcă dreptul la informare și la informație. 

Constituția României art. 31 – Dreptul la informaţie 

(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. 

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea 

corectă a opiniei publice. 

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze 

grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor 

servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică. 

 „În dezvoltarea dispozițiilor constituționale, Legea nr. 544/2002 privind liberul acces la 

informațiile de interes public prevede în art. 1 că accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice 

informații de interes public, definit astfel chiar prin legea respectivă, constituie unul dintre 

principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice în conformitate cu 

prevederile constituționale și cu cele cuprinse în documentele internaționale ratificate de 

Parlament. Legea menționată precizează că prin informație de interes public se înțelege orice 

informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice, 

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. Legea privind 

liberul acces la informații de interes public stabilește obligația autorităților și instituțiilor publice 

să comunice din oficiu anumite informații care țin, între altele, de organizarea proprie, 

componența organismelor de conducere, programe și strategii proprii, sursele de finanțare, lista 

documentelor de interes public etc. 

 Cetățenii au dreptul la informare corectă, drept căruia îi corespunde obligația corelativă a 

autorităților publice de a asigura o astfel de informație. Este important de reținut însă că 

informațiile transmise publicului trebuie să fie corecte. Legiuitorul constituant a subliniat de 

două ori în cuprinsul art. 31 această cerință, de unde se poate deduce solicitarea ca distribuitorul 

de informații să se asigure că informația transmisă este corectă.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

 Proiectul de lege nu prevede nici o obligație pentru firmele telecom sau pentru ANCOM 

de a informa oamenii corect și complet despre problemele și riscurile tehnologiei 5G și cum vor 

fi afectați. Astfel se încalcă dreptul fundamental la informare prevăzut expres în Constituție. 

 Antenele se instalează în secret și sunt acoperite și camuflate cu tot felul de învelitori cu 

design înșelător, pentru ca oamenii să creadă că sunt orice altceva numai antene 5G nu. De 

exemplu, li se dă aspectul de pomi, de coșuri de fum pe clădiri etc. 

 ANCOM, Ministerul Sănătății, Guvernul și nici o altă instituție nu informează societatea 

despre pericolele tehnologiei 5G. Nu se fac niciun fel de prezentări, conferințe, emisiuni etc. ba 

mai mult, se fac numai reclame deșănțate cum că tehnologia 5G mărește puțin viteza conexiunii 
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la internetul mobil, fără să se spună nimic despre pericolele și costurile ei. Mai mult, oamenii 

sunt induși intenționat în eroare prin faptul că li se face o reclamă falsă la 5G. 

 În acest fel se încalcă flagrant art. 31 alin. (2) din Constituție, cu efecte nocive asupra 

sănătății și a vieții oamenilor, asupra protecției mediului, a securității cibernetice etc. 

XIII.2. Nu s-au făcut analize și studii de impact, dezbateri publice cu specialiști și nici 

informări ale opiniei publice. 

La crearea acestui proiect de lege inițiatorul NU a permis participarea societății 

civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii 

de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu s-a ținut cont de argumentele care au fost 

prezentate, în multiple rânduri. 

Problematica noilor tehnologii de comunicații electronice înglobate în rețeaua 5G este 

complexă și necesită o abordare temeinică, iar consultarea prezentă nu respectă prevederile 

Convenției Aarhus, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede: accesul la 

informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample și CORECTE pe subiectele de 

interes pentru cetățeni, participarea cetățenilor la luarea deciziilor cu impact asupra drepturilor 

fundamentale, asupra sănătății și a mediului. 

Aceste aspecte sunt cerute Guvernului și de către Parlament, prin Hotărârea Senatului 

României nr. 60/2020 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382), care prevede că 

implementarea rețelei 5G în condiții de siguranță necesită studii de impact, cercetări și analize 

științifice, o amplă și temeinică analiză și dezbatere cu cetățenii la nivel național și local. Pe cale 

de consecință, inițiatorul era obligat să realizeze în mod responsabil aceste demersuri înainte de a 

propune legi sau alte acte normative. 

Hotărârea Senatului României nr. 60/2020 care prevede că implementarea rețelei 5G în condiții 

de siguranță necesită studii de impact, cercetări și analize științifice, o amplă și temeinică analiză și 

dezbatere cu cetățenii la nivel național și local. Pe cale de consecință, inițiatorul era obligat să 

realizeze în mod responsabil aceste demersuri înainte de a propune legi sau alte acte normative. 

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382. 

Art.1. pct. 4 - Senatul solicită atât Comisiei Europene, cât și Guvernului: 

a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor 

tehnologiei 5G; 

b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra 

oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G; 

c) să demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea 

științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor 

tehnologiei 5G de orice natură. 

XIII.3. Se încalcă și dreptul de a alege în baza consimțământului informat. 

Dreptul clienților 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. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382
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Consimțământul nu poate fi obligat, prezumat, condiționat, comercializat, negociat și mai mult 

decât atât, este interzis a fi viciat prin discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, intimidare, manipulare etc. 

Consimțământul oricărei persoane (fizice sau juridice) trebuie să reprezinte acordul de 

voință corect și neutru informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciat prin nici una dintre 

formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul (viclenia) și leziunea. 

Prin prezentul text de lege se favorizează interesul comercial și economic al 

companiilor de telecomunicații prin faptul că li se dă voie neîngrădit să desfășoare campanii 

de promovare a vânzării de tehnologie 5G, fără mențiuni clare și exprese care să reglementeze 

modul de transmitere a informațiilor către clienți, ceea ce presupune o informare a populației 

exclusiv cu efectele „benefice” ale produsului vândut, prin omiterea nocivității și a efectelor 

adverse cauzatoare de prejudicii, fapt ce constituie un factor garantat de viciu de 

consimțământ al consumatorului de astfel de tehnologii. 

Oamenii nu sunt informați despre: 

- ce tehnologie se folosește (4G sau 5G) în zona lor, pe proprietatea lor etc.; 

- nu li se spune nimic atunci când se schimbă dispozitivele 4G cu cele 5G; 

- nu se reziliază contractele vechi ca să se facă unele noi când se schimbă complet 

tehnologia, contracte care să țină cont de toate problemele pe care le implică tehnologia 5G; 

- nu sunt informați cu privire la pericolele tehnologiei 5G (pentru sănătate, pentru mediu etc.); 

- nu li se spune nimic despre vulnerabilitățile rețelei 5G, despre slaba ei securitate 

cibernetică, despre posibilitățile de intruziune în viața privată, despre cum li se pot fura date sau 

despre cum pot fi urmăriți etc. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 4 Probleme juridice. 

 

Capitolul XIV 

Încălcarea dreptului la viață intimă, familială și privată și a secretului corespondenței 

Încălcarea dreptului la viață intimă, familială și privată și a secretului corespondenței se 

face prin prevederile art.10
2
 din proiectul de lege adoptat de Senat. 

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; 

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.10
2
.- (1) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligația sa sprijine 

organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale în limitele 

competentelor acestora, pentru punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnica ori a 

actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr.135/2010 privind Codul de 
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procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.51/1991 privind 

securitatea națională, republicata, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) să permită interceptarea ilegală a comunicațiilor, inclusiv să suporte costurile aferente, 

pe durata și în condițiile menționate în actele de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile 

Legii nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.51/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

b) să acorde, la solicitarea organelor autorizate, conținutul criptat al comunicatiilor 

tranzitate în rețele proprii, care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.51/1991, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

c) să furnizeze informațiile reținute sau stocate referitoare la date de trafic, date de 

identificare a abonaților sau clienților, modalități de plata și istoricul accesărilor cu momentele 

de timp aferente, corespunzătoare adresei IP identificate în actele de autorizare dispuse în 

conformitate cu dispozițiile Legii nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

Legii nr.51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) să permită accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii 

exclusiv a datelor care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile 

Legii nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.51/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.” 

Se încalcă flagrant: 

Constituția României art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată 

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

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile 

altora, ordinea publică sau bunele moravuri. 

„Demnitatea și personalitatea omului țin în mod natural de individ, de aspirațiile și 

interesele sale particulare, dar și se interesul public, satisfăcut și apărat de stat. Individul nu își 

poate proteja eficient și total nici demnitatea, nici personalitatea, când acestea devin ținte ale 

unui atac din partea unei autorități publice sau, chiar, a unei persoane obișnuite. Statul are însă la 

dispoziție mijloace eficace pentru respectarea acestora. 

Intruziunea ilegitimă sub orice formă în intimitatea vieții personale a unui individ, 

împiedicarea acestuia de a avea o viață familială așa cum dorește  sau amestecul în viața sa 

privată ori intimă  reprezintă un atac la demnitatea acestuia,îi afectează personalitatea.  

Locuțiunea „autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată” 

folosită de Legiuitorul Constituant în primul alineat al art. 26 din Legea fundamentală, arată că 

dreptul persoanelor la viața intimă, familială și privată este opozabil indistinct tuturor 

autorităților publice și statului în ansamblul său. 

Viața privată a unei persoane ține prin excelență de personalitatea acesteia, precum și 16 

de alți factori care îi influențează viața. Ceea ce marchează în mod particular noțiunea de viață 

privată este tocmai caracterul confidențial, uneori chiar tainic al acesteia. Individul are tot dreptul 

să păstreze tainice aspecte ale vieții și activității sale personale, el hotărând dacă și când va 

renunța la viața sa privată. 
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În jurisdicția europeană se consideră că viața privată este tot ceea ce exclude activitatea 

publică și accesul terților; ea include toate drepturile și libertățile polarizate în jurul personalității 

individului (a se vedea I. Deleanu, op. cit., p. 482). 

 Fiecare individ are vocația intimității sale. Acesta este și motivul pentru care intimitatea 

persoanei trebuie respectată.  

Ține de viața intimă a persoanei, de pildă, starea sa de sănătate, informațiile privind 

maladia ce i-a fost diagnosticată, tratamentul prescris de medicul curant, rezultatele analizelor 

sale medicale. Tot astfel, problemele de cazier țin de intimitatea vieții personale. În viață apar o 

suită de evenimente pe care o persoană dorește să le ascundă publicului pentru că țin de 

intimitatea sa, nu prezintă niciun interes public. Viața intimă a unei persoane nu se confundă cu 

viața sa privată, deși până la un punct acestea pot fi comune. Viața intimă ține, îndeosebi, de 

voința persoanei ca anumite lucruri, împrejurări sau evenimente care au marcat, de pildă, 

emoțional persoana respectivă, să fie știute numai de aceasta. 

În definiția de dicționar a vieții intime a unei persoane, intră și viața sexuală și tot ceea ce 

este legat de sexul acesteia. Are vocația intimității și viața de familie și viața privată (atât cea 

personală, cât și cea socială, profesională). 

În jurisprudența instanței de contencios constituțional s-a reținut că dreptul la respectul și 

ocrotirea vieții intime, familiale și private face parte din categoria drepturilor și libertăților  

fundamentale, fiind expres prevăzut și în art. 8 din Convenția europeană, prevedere ce impune, în 

principal, obligația negativă din partea autorităților statului de a nu face nimic de natură a 

stânjeni exercițiul dreptului la viața privată a persoanelor. (Decizia Curții Constituționale nr. 414 

din 14 aprilie 2010 (M. Of. nr. 294 din 5 mai 2010). 

 Art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale 

obligă statele să adopte măsuri de ordin legislativ și de altă natură, destinate să facă efectivă interdicția 

imixtiunilor ilegitime și a atingerilor aduse protecției vieții private (F. Sudre, op. cit., p. 313-314). 

 Termenul de viață privată are vocația de a fi larg cuprinzător. Față de acest drept, statului 

îi incumbă atât obligații pozitive, de a face, cât și obligații negative, de a se abține de la ingerințe 

ilegitime în viața personală a unui om. Doctrina menționează că în concepția instanței europene 

noțiunea de viață privată cuprinde, în primul rând, integritatea fizică și morală a persoanei, sfera 

intimă a individului. 

 Statul român, prin autoritățile sale competente și, îndeosebi, prin Parlament, a creat 

cadrul juridic adaptat la exigențele și standardele privind, între altele, și dreptul la intimitatea 

vieții personale. 

 Art. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că toate ființele umane se 

nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie 

să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. Găsim în acest text confirmarea că orice 

ființă umană fiind înzestrată cu rațiune are, în principiu, discernământul necesar de a conștientiza 

consecințele pentru sine și pentru societate ale exercitării dreptului de a dispune de ea însăși.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 
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Constituția României art. 28 – Secretul corespondenţei 

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al 

celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. 

„Există o latură a vieții sociale a fiecărui individ pe care acesta și-o rezervă exclusiv 

pentru sine, el hotărând cât din aceasta o va face publică, pentru cine o va face publică și când o 

va face publică. Inviolabilitatea corespondenței presupune, din punct de vedere al fundamentelor 

sale sociale, pe de o parte dreptul autorului corespondenței de a reține exclusiv pentru sine date, 

informații păreri, sentimente, opinii, amintiri etc., pe care ar intenționa să le transmită altei 

persoane, iar, pe de altă parte, latitudinea sa de a împărtăși și altora, nu numai destinatarului 

corespondenței, conținutul propriu-zis al acesteia. Dreptul autorului corespondenței, ca și dreptul 

destinatarului acesteia, exprimă vocația socială a acestora de a avea și a Ii se respecta viața 

privată, fără intruziuni ilegitime din partea altora, indiferent care ar fi poziția și calitatea acestora, 

chiar gradul de rude dintre ei. Din punct de vedere al vieții sociale, este un lucru firesc să existe o 

delimitare clară, impusă și protejată de stat, între public și privat dincolo de care indiscreția, 

pătrunderea ilegitimă în viața privată a altuia să fie sancționată. Datorită legăturii intrinseci între 

viața privată a unei persoane și dreptul acesteia la corespondență, este posibil, în anumite 

circumstanțe de fapt, ca încălcarea inviolabilității secretului corespondenței să constituie în 

același timp o încălcare a vieții private a persoanei a cărei corespondență a fost interceptată, 

cenzurată, dată publicității ori distrusă. 

Inviolabilitatea secretului corespondenței poate fi restrânsă prin lege numai pentru 

prevenirea unui pericol privind siguranța statului sau pentru desfășurarea instrucției penale.  

(a se vedea Geneza Constituției României, op. cit., p. 192). 

Există relații sociale ale fiecărui individ asupra cărora acesta este îndreptățit să pretindă 

secretul comunicării sau al transmiterii către alții, a opiniilor sale personale, a judecăților sale de 

valoare, a părerilor sau a convingerilor sale sociale, politice, religioase, militare etc.  

 Statului îi incumbă o obligație negativă de a se abține de la orice măsuri care i-ar permite 

să afle secretele corespondenței unei persoane către alta. Aceeași obligație negativă incumbă 

oricăror alte persoane fizice sau juridice de drept privat. 

În jurisprudența CEDO se consideră că prin corespondență nu se înțelege doar cea 

clasică, ci orice fel de comunicare între două sau mai multe persoane, realizată cu dorința de a 

rămâne privată. Art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului ocrotește toate tipurile de 

corespondență 2). în sensul art. 8 din Convenția amintită, termenul de corespondență are în 

vedere toate situațiile în care două sau mai multe persoane schimbă, pe orice cale ar fi, pe orice 

suport, un mesaj sau o idee; corespondența cuprinde atât comunicarea scrisă, cât și pe cea 

telefonică sau pe cale radiotelefonică.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

„Consacrarea constituțională a secretului corespondenţei îşi găseşte reflectare şi în 

materia dreptului substanţial prin incriminarea faptei de violare a secretului corespondenţei, 

prevăzută şi pedepsită de art. 195 din Codul penal şi, ca o garanţie în plus, a faptei de divulgare a 

secretului profesional, prevăzută şi pedepsită de art. 196 din Codul penal. 

Din analiza prevederilor convenţionale, constituționale şi legale menţionate mai sus, 

rezultă, fără putinţă de tăgadă, că dreptul referitor la secretul corespondenţei nu este absolut, 
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putând fi restrâns din raţiuni impuse într-o societate democratică de necesitatea protejării 

securităţii naţionale, desfăşurării instrucţiei penale, prevenirii acestora din urmă şi alte asemenea 

imperative publice. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constituţie, „România este stat de drept, 

democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 

dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt 

garantate”. Apărarea eficientă a tuturor acestor valori presupune, în unele cazuri şi în condiţii 

riguros reglementate, restrângerea exerciţiului chiar şi al unor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

Interceptarea şi înregistrarea unor convorbiri sau înregistrarea unor imagini, fără acordul 

persoanei vizate, constituie, într-adevăr, o restrângere a exerciţiului dreptului la respectarea şi 

ocrotirea de către autorităţile publice a vieţii intime, familiale şi private, precum şi a exerciţiului 

dreptului la inviolabilitatea secretului convorbirilor şi al celorlalte mijloace legale de comunicare. 

Codul de procedură penală stabileşte condiţiile şi cazurile de interceptare şi înregistrare a 

convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de 

comunicare, sens în care toate acestea pot fi autorizate în cazul infracţiunilor contra siguranţei 

naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de 

trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, 

falsificare de monede sau alte valori, în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în cazul unor alte infracţiuni 

grave ori al infracţiunilor care se săvârşesc prin mijloace de comunicare electronică. Prin urmare, 

legiuitorul a stabilit o limită care poate legitima această ingerinţă, aceasta având în vedere cu 

precădere gradul de pericol social ridicat al faptelor penale care lezează anumite valori. 

Sursa: Libertatea individuală, secretul corespondenței și viața intimă familială și privată – 

interferențe - Laura Afrodita TUTUNARU, Magistrat-asistent la Curtea Constituțională. 

https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/tutunaru2013.pdf. 

Menționăm și faptul că pentru soluționarea aspectelor legale prezentate anterior este 

suficientă legea penală existentă în domeniu. Nu mai sunt necesare alte prevederi legislative. 

 

Capitolul XV 

Este afectat dreptul fundamental la muncă și la protecție socială 

XV.1. Este încălcat dreptul la muncă 

Constituția României art. 41 – Munca şi protecţia socială a muncii 

(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea 

salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe 

ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau 

speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege. 

„Munca reprezintă o activitate umană specifică, exercitată manual sau intelectual, prin 

care oamenii își utilizează forța de muncă (ca aptitudini fizice și intelectuale) în scopul 

producerii bunurilor necesare satisfacerii trebuințelor lor. 

 În art. 41 alin. (2) din Constituție se dispune că „salariații au dreptul la măsuri protecție 

socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților. 

https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/tutunaru2013.pdf
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 Din analiza textului constituțional al dreptului la protecție socială se poate constata că 

legiuitorul constituant face doar o enumerare exemplificativă, întrucât, la alin. (2), prin 

adăugarea sintagmei „precum și alte situații specifice” lasă deschisă interpretarea pentru alte 

soluții legislative care să asigure în mod eficient toate aspectele ce țin de protecția socială, ceea 

ce s-a și întâmplat prin adoptarea Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

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). 

Majoritatea cetățenilor nu vor și nici nu au nevoie de rețelele 5G, aceste rețele fiind 

proiectate pentru roboți, obiecte, aparatură de supraveghere video, automatizare și IA. Conform 

specialiștilor GSMA, în studiul lor din 2019 arată că performanțele și capabilitățile 5G sunt 

necesare exclusiv pentru aplicații precum: vehicule autonome, realitate virtuală, realitate 

augmentată și internet tactil, restul aplicațiilor necesare omului fiind realizabile și cu 

tehnologia actuală (4G LTE și fibră optică). 

Cu orice preț vrem să implementăm vehicule autonome, când nu avem infrastructură 

rutieră, vrem IoT dar nu avem toalete în școli, vrem Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, 

când abia putem înțelege și contracara bolile specifice noilor generații precum dependența 

digitală, demența digitală, autismul digital și autismul virtual. 

Avansul tehnologic fulminant din ultimii 50 de ani ne-a adus azi în situația să putem avea 

acces și realiza cu ușurință multe lucruri, însă printre costurile pe care le plătim deja sunt 

pierderea unui milion de specii de viețuitoare din cele 4,7 milioane cunoscute, alienarea socială a 

tinerilor, scăderea performanțelor intelectuale, scăderea calității colaborării și a vieții sociale, 

scăderea stării de sănătate generale, sedentarismul, creșterea semnificativă a procentelor în cazul 

bolnavilor de autism, de scleroză multiplă și de cancer, toate acestea fiind vizibile în rapoartele 

OMS și a altor instituții și organizații. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 7 Încălcarea dreptului la muncă. 

XV.2. Este afectat nivelul de trai și calitatea vieții 

Constituția României art. 47 – Nivelul de trai 

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să 

asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în 

unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau 

private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. 

Art. 135 – Economia 

(2) Statul trebuie să asigure: 

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. 

„Art. 47 din Constituție conține o dublă constituționalizare: pe de o parte, este 

constituționalizată obligația statului român de a lua în mod continuu și permanent măsuri 
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eficiente de dezvoltare economică a țării și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor 

săi un nivel de trai decent. Pe de altă parte, se constituționalizează câteva drepturi cu rol de 

vector al unui nivel de trai decent: dreptul la pensie, dreptul de concediu de maternitate plătit, 

dreptul la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, dreptul la ajutor de șomaj și la alte 

forme de asigurări sociale publice sau private, dreptul la măsuri de asistență socială. 

Art. 135 alin. (2) lit. f) din Constituție, care obligă statul român să creeze „condițiile 

necesare pentru creșterea calității vieții”. În conceptul de creștere a calității vieții găsim și 

elemente definitorii pentru asigurarea unui nivel de trai decent, acesta din urmă fiind o 

componentă de bază a calității vieții. 

Noțiunea de securitate socială, se referă la asigurarea de către societate, a unui anumit 

standard de viață pentru toți oamenii, indiferent de mijloacele materiale și financiare de care 

aceștia dispun la un moment dat. 

În conturarea conținutului dreptului la un trai decent sunt relevante o serie de documente 

internaționale, începând cu Declarația Universală a Drepturilor Omului care stabilește în art. 22 

că „orice persoană, în calitate de membru al societății, are dreptul la securitate socială; ea este 

îndreptățită să obțină satisfacerea drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile 

pentru demnitatea și libera dezvoltare a personalității sale. 

Este firesc să existe o legătură de determinare între nivelul de dezvoltare a unei țări și 

politica acesteia de asigurare a unui nivel de trai decent pentru proprii cetățeni.” 

Sursa: Tratatul de Constituția României comentată - Cristian Ionescu și Corina Adriana 

Dumitrescu, Editura C.H. Beck. 

XV.3. Nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru daune 

         Cine răspunde pentru probleme de sănătate cauzate de noile sisteme telecom, cum ar fi 

dureri de cap, probleme de vedere, tumori cerebrale și cancere? Toate aceste efecte sunt 

confirmate prin numeroase studii, făcute de-a lungul anilor pentru celelalte tehnologii care 

generează radiații neionizante. 

Este aceasta o problemă a bugetului asigurărilor de sănătate și contribuabilii trebuie să 

cotizeze în plus pentru bolile provocate de instalațiile 5G? 

XV.4. Se pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate. 

Șomerii vor fi în număr tot mai mare, muncitorii devenind inutili în urma 

hiperautomatizării și hiperdigitalizării pentru care se facilitează și se implementează rețele 5G. 

Estimările preconizează o rată foarte mică a reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, 

amplificarea crizei locurilor de muncă, a crizei de sănătate mintală și a declinului demografic. 

O altă consecință deja manifestă este invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, 

permanente și omniprezente a categoriilor vulnerabile: copii, gravide, persoane cu peacemakers și 

implanturi medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electrosenzitivi și cupluri care devin infertile. 

Toate aceste categorii sociale vulnerabile, prin creșterea exponențială a problemelor, vor 

pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate. 

Reamintim că de câțiva ani, de la lansarea noii generații de dispozitive 5G, companiile 

de asigurări refuză să acopere daunele generate de expunerea la radiațiile de 

radiofrecvență emise de rețelele 5G. 
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De exemplu în 2019, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume - Swiss Re, 

a clasificat rețelele 5G drept un risc de răspundere cu „impact ridicat” pentru proprietate și pentru victime. 

Sursa:https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-

39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf. 

Din acest motiv, companiile de asigurări refuză să acopere daunele generate de 

expunerea la radiațiile de radiofrecvență emise de rețelele 5G sau daunele de la 

multitudinea de vulnerabilităților acestei noi generații de comunicații electronice mobile. 

Radiațiile câmpurilor electromagnetice neionizante sunt clasificate drept „poluanți toxici” 

alături de fum, produse chimice și azbest. „Exceptarea câmpurilor electromagnetice (excluziunea 

32) este o excludere generală a asigurărilor și este aplicată pe piață ca standard. Scopul exceptării 

este de a exclude acoperirea bolilor cauzate de expunerea continuă pe termen lung la radiații 

neionizante, adică prin utilizarea telefonului mobil.” 

Sursa: CFC Underwriting LTD in London, the UK agent for Lloyd’s, 

https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/. 

XV.5. Tehnologiile avansează într-un ritm mult accelerat în raport cu posibilitatea omului 

de integrare și adaptare. 

Impactul socio-economic al tehnologiilor 5G, inclusiv tehnologiile emergente ale 

Industriei 4.0, se reflectă negativ prin capitalul uman mai scăzut, ritmul și capacitatea scăzută de 

integrare și adaptare la cursa tehnologică. Prin urmare, se preconizează o rată mai mică a 

reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, o presiune financiară mare asupra 

fondurilor de asigurări sociale și medicale, criză de sănătate mintală și declin demografic, 

precum și multe alte probleme de natură socio-familială. 

Hiperautomatizarea și rata mică de integrare a tehnologiilor digitale și a reconversiei 

profesionale a oamenilor se regăsesc în analize și rapoarte internaționale, precum DESI și altele. 

Surse: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi, 

WEF - Future of Jobs,  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 

Excluziunea socială - persoanele cu abilități slab digitale sau cu meserii ce vor fi 

eliminate de algoritmi, roboți, IA și automatizare se regăsesc în studiul Social exclusion Industry 

4.0 as the Culprit of Unemployment – 2018. 

Sursa:http://www.cutn.sk/Library/proceedings/km_2017/PDF_FILES/09_Matovcikova-71- 

78.pdf și analiza 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 7 Încălcarea dreptului la muncă. 

 

 

 

 

https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf
https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf
https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/?fbclid=IwAR2-vNhTQjyzGbm0RgGFodCnO0MSJazaIAxJ_MGxwDoMAzLMnKuBEubzdjE
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www.cutn.sk/Library/proceedings/km_2017/PDF_FILES/09_Matovcikova-71-%2078.pdf
http://www.cutn.sk/Library/proceedings/km_2017/PDF_FILES/09_Matovcikova-71-%2078.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion


71 
 

Capitolul XVI 

Alte drepturi încălcate 

Alte 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 sunt: 

XVI.1. Suveranitatea 

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 tehnologiei digitale, care vor fi proliferate incontrolabil de rețeaua 5G. 

Constituția României art. 2 – Suveranitatea 

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale 

reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. 

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. 

XVI.2. Demnitatea 

Constituția României art. 1 – Statul român 

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 

reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor 

Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. 

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. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 4 Probleme juridice. 

 

Capitolul XVII 

Nu s-a ținut cont de principiul precauției 

În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat Principiul 

precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un 

fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică 

și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. 

În legislația Românească transpunerea principiului precauției se regăsește în Legea nr. 

137 din 29 decembrie 1995, Legea protecţiei mediului căreia îi lipsește preocuparea pentru 

radiațiile neionizante emise în mediul de tehnologiile wireless. 

Sursa: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16982. 

Aici este argumentația juridică elaborata pentru 5G ce conține referințe la documentația 

științifică ce justifică aplicarea Principiului Precauției: 

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16982
http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
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În plus la nivelul Parlamentului European, din februarie 2020 s-a constituit un THINK 

TANK (grup de analiză) dedicat RISCURILOR IMPLEMENTĂRII 5G. 

Sursa:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646

172_EN.pdf. 

 Redăm aici câteva extrase foarte importante pe care să le reținem din Sinteza 

Comunicării CE [COM(2000) 1final] privind principiul precauției, de la adresa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042. 

Care este rolul acestei comunicări? 

Comunicarea explică principiul precauției, care permite o reacție rapidă în fața unui posibil 

pericol pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor ori pentru protecția mediului. 

În fapt, în cazul în care datele științifice nu permit o evaluare completă a riscurilor, se 

poate recurge la principiul precauției, de exemplu, pentru a împiedica distribuția sau chiar pentru 

a retrage de pe piață produsele potențial periculoase. 

Comunicarea stabilește orientări comune privind aplicarea principiului precauției. 

Aspecte-cheie 

Principiul precauției este menționat la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. Acesta este menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea 

de decizii preventive în cazul unor riscuri. Totuși, în practică, domeniul de aplicare al acestui 

principiu este mult mai amplu și se aplică, de asemenea, politicii de protecție a consumatorilor, 

legislației Uniunii Europene (UE) privind alimentele, sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor. 

Definirea principiului precauției ar trebui să aibă un impact pozitiv și la nivel 

internațional, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății în 

negocierile internaționale. În fapt, acesta a fost recunoscut de diferitele convenții internaționale, 

în special de Acordul privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) încheiat în cadrul 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 

Aplicarea principiului precauției 

Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, 

un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică 

și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. 

Aplicarea principiului precauției se înscrie astfel în cadrul general al analizei riscurilor 

(care include, pe lângă evaluarea riscurilor și gestionarea și comunicarea riscurilor), mai exact, în 

contextul gestionării riscurilor, care corespunde fazei de luare a deciziei. 

Comisia subliniază că principiul precauției poate fi invocat doar în eventualitatea unui 

risc potențial și că nu poate justifica, în niciun caz, o decizie arbitrară. 

Prin urmare, aplicarea principiului precauției este justificată doar dacă sunt îndeplinite 

trei condiții prealabile: 

 identificarea potențialelor efecte negative; 

 evaluarea datelor științifice disponibile; 

 gradul de incertitudine științifică. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
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Măsuri de precauție 

Autoritățile responsabile cu gestionarea riscurilor pot decide să acționeze sau să nu 

acționeze, în funcție de gradul de risc. În cazul în care există un risc ridicat, se pot adopta mai 

multe categorii de măsuri. Acestea pot include acte juridice proporționale, finanțarea unor 

programe de cercetare, măsuri de informare a publicului etc. 

Orientări comune 

Aplicarea principiului precauției trebuie să se ghideze după trei principii specifice: 

- o evaluare științifică cât mai completă și determinarea, în măsura posibilului, a gradului de 

incertitudine științifică; 

- o evaluare a riscului și a eventualelor consecințe în cazul inacțiunii; 

- participarea tuturor părților interesate la examinarea măsurilor de precauție, de îndată ce 

rezultatele evaluării științifice și/sau ale evaluării riscului sunt disponibile. 

În plus, principiile generale ale gestionării riscurilor rămân aplicabile în cazul invocării 

principiului precauției. Este vorba de următoarele cinci principii: 

- proporționalitatea măsurilor adoptate cu nivelul de protecție dorit; 

- nediscriminarea în aplicarea măsurilor; 

- coerența măsurilor adoptate cu măsurile luate anterior în situații similare sau utilizând abordări similare; 

- examinarea avantajelor și a costurilor în caz de acțiune sau inacțiune; 

- revizuirea măsurilor în lumina progreselor științifice. 

Sarcina probei 

În majoritatea cazurilor, consumatorii europeni și asociațiile care îi reprezintă sunt cei 

care trebuie să demonstreze pericolul asociat unui procedeu sau unui produs introdus pe piață, cu 

excepția situațiilor care vizează medicamente, pesticide sau aditivi alimentari. 

Totuși, în cazul unor acțiuni inițiate în temeiul principiului precauției, i se poate 

solicita producătorului, fabricantului sau importatorului să demonstreze lipsa pericolului. 
Această posibilitate trebuie examinată de la caz la caz și nu poate fi extinsă într-un mod general 

la totalitatea produselor sau proceselor introduse pe piață. 

State și teritorii care sunt precaute și opresc implementarea 5G 

         Țări europene ca Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Suedia, Portugalia, Danemarca, 

Islanda nu au servicii comerciale 5G sau au foarte puține. Sute de localități din Italia, Franța 

și Anglia aplicând Principiul precauției au decretat local oprirea sau suspendarea implementării 

tehnologiei 5G pe teritoriile lor pentru a proteja sănătatea locuitorilor și a mediului, ceea ce 

solicită societatea civică din România. 

Nu întâmplător orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale (ex. UE, 

NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (peste 

1000 de organizații internaționale și peste 2000 de corporații, conform Wikipedia), Bruxelles A 

OPRIT 5G din start, spunând că locuitorii săi nu sunt cobai pentru tehnologii 

experimentale și în continuare are ZERO implementări 5G. 

Mai multe detalii în Anexa nr. 8 Încălcarea drepturilor omului. 
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Capitolul XVIII 

Analiza instituției Avocatul Poporului asupra proiectului de lege referitor la rețelele de 

comunicații electronice 5G 

Acesta este punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului referitor la proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi 

pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. 

Se remarcă multitudinea de observații și propuneri de corectare a neregulilor din proiectul 

de lege, pe care instituția Avocatul Poporului le face. Iată câteva exemple: 

– derogări de obţinere a avizelor sau autorizaţiilor de construcţie, care duc în mod abuziv și 

discreționar la exonerarea furnizorilor de reţele de comunicaţii de la obținerea acestor autorizații 

și reprezintă o limitare a exercitării dreptului la un mediu sănătos; 

– proprietăţile publice şi private ale statului vor putea fi folosite cu titlu gratuit (!!!) de furnizorii 

de comunicații electronice. De exemplu, aceștia ar putea instala elemente de infrastructură 

(antene și echipamente radiative, componente active de rețea etc.) și branșamente la rețeaua 

electrică fără să plătească taxe, așa cum o fac toți ceilalți agenți economici sau cetățeni; 

– lipsa exigențelor specifice și necesare creării normelor juridice, care duce la vătămarea 

drepturilor subiecților de drept. De asemenea, se constată o practică judiciară inconsecventă, care 

va genera o incertitudine juridică generală în ceea ce priveşte interpretarea noţiunilor esenţiale 

referitoare la respectarea dreptului de proprietate; 

– se încalcă nu numai dreptul la proprietate, dar şi drepturile prevăzute de art. 22 şi art. 34 din 

Constituţie, respectiv la viaţă şi integritate fizică şi psihică, precum şi la ocrotirea sănătăţii; 

– se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru 

operatorii care pot să instaleze antene pe monumente istorice, în arii protejate. Aceasta poate 

favoriza degradarea patrimoniului cultural român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în 

art. 33 din Constituţie – accesul la cultură; 

– nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice; 

– nu s-a cerut părerea societăţii civile ştiinţifice, medicale; 

– nu s-au făcut studii de impact şi nici dezbateri publice suficiente pe acest subiect; 

– nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ; 

– nu au avut loc consultări cu autorităţile administraţiei publice locale. 

În consecință, pentru eliminarea acestor nereguli, instituția Avocatul Poporului propune: 

– respectarea Legii fundamentale – Constituția României – în activitatea de legiferare, 

pentru a se asigura calitatea actelor normative emise. Actele normative trebuie să fie precise, 

previzibile şi totodată, să asigure securitatea juridică a destinatarilor săi, așa cum și CCR a 

statuat prin Decizia nr. 62/2018; 
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–  eliminarea tuturor derogărilor; 

– eliminarea titlului gratuit și obligarea operatorilor telecom de a plăti taxele de 

instalare/construcție a instalațiilor, la fel ca orice firmă sau persoană fizică din România; 

– să nu se efectueze modificări cu privire la legislația în vigoare privind protecția mediului, 

pentru facilitarea construcţiei infrastructurii reţelelor de comunicații electronice; 

– referitor la respectarea dreptului la proprietate al coproprietarilor din asociațiile de proprietari, 

referitor la instalarea infrastructurii de comunicaţii electronice, Avocatul Poporului a propus ca 

toți proprietarii să-și dea acordul la încheierea contractelor, să existe o durată de timp 

determinată a contractelor, să se stabilească de comun acord un preț și să se acorde despăgubiri 

pentru prejudiciile cauzate de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice. 

În concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege 

încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicită 

„reformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor“. 

Sursă: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-

proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf. 

 

Capitolul XIX 

Exemple de soluții la problemele rețelelor de comunicații mobile, care trebuie să se 

regăsească și în proiectul de lege 

În primul rând, comunitățile locale trebuie să poată decide dacă instalează sau nu în zona 

lor rețele mobile de mare viteză (5G, 6G). Decizia trebuie să se bazeze pe o corectă informare și 

un cadru legislativ în favoarea oamenilor și a comunităților locale (licențierea socială de operare 

a rețelelor de comunicații electronice mobile din noile generații). 

Alte soluții sunt: 

- antenele trebuie restricționate și amplasate în spații specifice și să fi ușor identificabile public, 

menționându-se inclusiv nivelurile de radiații de radiofrecvență emise; 

- pentru a proteja oamenii, antenele trebuie amplasate departe de locuri în care oamenii locuiesc 

şi muncesc şi excluse de pe căile publice de deplasare ale oamenilor; 

- crearea și implementarea unor proceduri de planificare locală care să impună limite noi, 

specifice, ale emisiilor câmpului electromagnetic de radiofrecvență (RF-EMF), în funcție de 

specificul zonei acoperite (densitatea și traficul populației, amplasarea și arhitectura clădirilor, 

potențialul de reflexie a undelor radio către zone sensibile precum spitale, maternități, creșe, 

școli, azile de bătrâni etc.). 

 

 

 

 

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-re%C8%9Belele-de-comunicatii-electronice.pdf
http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-re%C8%9Belele-de-comunicatii-electronice.pdf
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Capitolul XX 

Exemple de bune practici și decizii locale corecte 

Încă din anul 2019, în mai multe țări europene precum UK, Franța, Italia, Elveția, 

Bulgaria s.a., municipalitățile au luat decizii locale care suspendă și chiar opresc 

implementarea și operarea rețelelor 5G pe teritoriul lor. 

În Italia, la nivel local,  peste 600 de municipalități au adoptat rezoluții, moratorii, 

ordonanțe și decizii care opresc implementarea 5G. 

Sursa: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497. 

În Franța, Insula Corsica spune STOP 5G până la noi studii care să arate că nu dăunează 

sănătății. „Ne rezervăm dreptul de a fi bine informați asupra acestei tehnologii. Politicienii nu 

trebuie să fie trași ca o remorcă de deciziile industriei telecom." - Îl citează ziarul Le Figaro pe 

președintele Parlamentului Corsican, Jean-Guy Talamoni. https://tinyurl.com/y393tlkr. 

În Bulgaria, Mezdra a devenit a doua municipalitate bulgară după Balcic care a interzis 

rețeaua 5G. Conform deciziei Consiliului municipal, luată la sfârșitul anului trecut, în 2021 în 

municipiul Mezdra este interzisă desfășurarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei 5G și 

a instalațiilor sale. https://bnr.bg/post/101397904/mezdra-zabrani-5g-mrejata. 

În Elveția, câteva cantoane - inclusiv Geneva - au decis prin referendum să stopeze 

construcția noilor antene 5G, chiar dacă au dat acces la frecvențele pentru 5G prin licitație. 

În februarie 2021 Cantonul Geneva introduce un moratoriu de trei ani pentru 4G+ și 5G. 

Modificarea legii prevede că orice nouă instalație va fi supusă licențierii sociale în această perioadă. 

Acest lucru se aplică atât pentru „4G+” (primul val 5G), care funcționează la frecvența de 3,5 

Gigaherți, cât și pentru 5G la 26 Gigaherți, care nu a fost încă lansat în Elveția. Amendamentul 

urmărește să răspundă preocupării tot mai mari a populației, a spus Jean Rossiaud, membru în 

Marele Consiliu de la Geneva. „Principiul precauției prevalează, având în vedere absența unor 

studii independente privind efectele acestei tehnologii asupra sănătății și biodiversității”, a spus el. 

Geneva calcă astfel pe urmele cantonului Neuchâtel, care a declarat moratoriu în ianuarie 2021. 

Comunitățile locale militează prin mai multe demersuri legislative pentru a se respecta 

principiul precauției la proliferarea rețelelor 5G. O prevedere va face companiile de telecomunicații 

să fie răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru pretențiile de daune materiale și legate de 

sănătate cauzate de radiațiile de la antene, dacă nu pot dovedi contrariul. Altă prevedere propune 

limite mai stricte și mult mai puțin permisive ale emisiilor de radiații de la antene și le va oferi 

locuitorilor locali drept de veto asupra tuturor construcțiilor noi de rețele, din zona lor. 

Sursa: https://www.archyde.com/telephony-geneva-launches-moratorium-on-5g-switzerland/. 

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea 

oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest 

fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, 

sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim - cu bani, cu 

sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate - 

această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G. 

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți! 

https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497
https://tinyurl.com/y393tlkr
https://bnr.bg/post/101397904/mezdra-zabrani-5g-mrejata?fbclid=IwAR0jLzHYxzi7iq-9Ibz14uyBAheXUW07GPF2m6XK_GLWWlCha1L_y8OdiCs
https://bnr.bg/post/101397904/mezdra-zabrani-5g-mrejata?fbclid=IwAR0jLzHYxzi7iq-9Ibz14uyBAheXUW07GPF2m6XK_GLWWlCha1L_y8OdiCs
https://www.archyde.com/telephony-geneva-launches-moratorium-on-5g-switzerland/
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Cele opt anexe ale prezentei sesizări de neconstituționalitate a proiectului de lege 

L532/2021, care fac parte integrantă din aceasta, cuprind argumente detaliate. Acestea sunt: 

Anexa nr. 1 Afectarea sănătății; 

Anexa nr. 2 Solicitări pentru DSP-uri; 

Anexa nr. 3 Afectarea mediului înconjurător; 

Anexa nr. 4 Probleme juridice; 

Anexa nr. 5 Prejudicierea bugetului; 

Anexa nr. 6 Problemele administrației publice; 

Anexa nr. 7 Încălcarea dreptului la muncă; 

Anexa nr. 8 Încălcarea drepturilor omului. 

 În concluzie, solicităm să se constate elementele de neconstituționalitate pentru 

aspectele învederate mai sus și pe cale de consecință, legea să fie respinsă în totalitate, ca fiind 

nelegală, total neîntemeiată și nesusținută de niciun argument juridic, științific, etic și moral, 

raportat la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prevăzute în Constituția 

României, pe de o parte, iar pe de altă parte raportat la faptul că nu există studii de impact 

referitoare la implementarea tehnologiei nocive 5G, nu s-a ținut cont de Principiul precauției, se 

încalcă numeroase norme de tehnică legislativă, se creează multe discriminări și nu s-a motivat 

respingerea propunerilor și observațiilor Consiliului Legislativ. 

 Acest proiect de lege are nenumărate probleme, încalcă multiple norme juridice, 

legislative și constituționale, precum și unele drepturi fundamentale ale omului. De aceea el 

trebuie anulat în această formă și, eventual, o parte din el corectată și refăcută de către inițiator, 

în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în 

acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a ordinii de drept, a 

siguranței naționale și a securității vieții individuale a cetățenilor. 

 Este exclusă prezența în acest text de lege a unor prevederi neconstituționale, 

nelegale, abuzive și prin a căror efecte se aduce un prejudiciu irevocabil securității a tot 

ceea ce înseamnă viață, precum și securității naționale. 

 În drept, ne întemeiem obiecția de neconstituționalitate pe dispozițiile art. 1 pct. 3 și 5, 

art. 146, lit. a) din Constituția României şi în baza art. 15 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 

47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituționale, coroborat cu dispozițiile art. 

29 pct. 1), art. 30 pct. 1) și art. 31 din Constituția României. 

 

Data: 7.03.2022 

Lista cu semnăturile deputaților: 


