
CĂTRE AVOCATUL POPORULUI 

MEMORIU 

L161/2022 este neconstituțional în integralitatea sa 

Doamnă Renate Weber,  

Coaliția STOP 5G România prin prezentul Memoriu vă solicită să sesizați controlul 
constitutionalității L161/2022 de către Curtea Constituțională a României înainte 
de promulgare. 

În fapt obiectul proiectului de lege în forma sa adoptată de Senat in data de 
11.05.2022 (https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22L161FG.PDF ) este 
proliferarea rețelelor 5G sub pretextul asigurării accesului persoanelor fizice la 
servicii de internet în bandă largă, la punct fix. 

 
Din punct de vedere tehnic serviciile în banda largă la punct fix cuprind orice 
transmisie de date de mare viteză către o reședință sau o afacere – adică o 
locație fixă – folosind o varietate de tehnologii, inclusiv cablu, DSL, fibră optică 
și wireless. Servicii de internet în bandă largă, la punct fix. 
se referă la conexiunile la internet de mare viteză care sunt „întotdeauna pornite” în 
locații fixe. În cazul localităților izolate (sate) vizate prin L161/2022 accesul la 
internet se poate face satelitar sau terestru prin 5G,  nu prin fibra optică cum s-a lăsat 
sa se presupună de mulți parlamentari care au votat această propunere legislativă. În 
lipsa cunoștințelor tehnice a multora, prin titlul acestei legi coroborat cu lipsa unei 
definiții explicite a terminologiei legiuitorul a fost in fapt indus în eroare.  
 
Având în vedere dispozițiile: 

-     Art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 35/1997: 

”(1) Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. 

(2) Instituția Avocatul Poporului este instituție națională pentru promovarea și 
protecția drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluția Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care 
au fost adoptate Principiile de la Paris.”; 



-     Art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 35/1997 potrivit cărora: ”Avocatul 
Poporului are următoarele atribuții: i) poate sesiza direct Curtea Constituțională cu 
excepția de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor”; 

-     Art. 16 din Legea nr. 35/1997 

”(1) Instituția Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea 
persoanelor fizice, a societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a asociațiilor sau a altor 
persoane juridice, precum și inopinat, prin efectuarea vizitelor în locurile de 
detenție, potrivit legii. 

(2) Petițiile pot fi adresate de persoanele prevăzute la alin. (1), fără deosebire de 
cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase.” 

Prin prezenta vă sesizăm că L161/2022 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.  In mod specific încălcă: 

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

Dreptul la viata, integritate fizică și psihică sunt ocrotite de Art. 22 
alin. 1, 2 și Art.34 alin. 1. din Constituția României 



-  Art. 2 alin. 1, Art. 3 alin.1, 2 lit a), Art. 6, 35 din Carta drepturilor 
fundamentale a U.E.  

- Declarația Universală a Drepturilor Omului 
- Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
- Codul de la Nürnberg 
- Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile 

Copilului 

- DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA garantat de  Art. 
135 din Constituția Românie deoarece L161/2022 facilitează companiilor de 
comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces și să exploateze 
infrastructura comunitatiilor locale  GRATUIT  sau cu costuri modice impuse de 
ANCOM pe proprietățile publice și private ale administratiilor locale si centrale sau 
pe proprietățile aflate în administrarea acestora, restrângând astfel, în mod abuziv, 
dreptul la proprietate dar și dreptul de gospodărire și autonomie administrativă a 
autorității locale!). Totodată instalarea rețelelor de comunicații electronice în mod 
special cele fără fir(wireless) va fi  în imediată vecinătate a proprietăților private ale 
cetățenilor afectandu-le drepturile si libertătile fundamentale  în mod direct fără ca 
aceștia sa se poată proteja în vreun fel. 
 
Reamintim ca arhitectura rețelelor 5G care fac obiectul acestui proiect de lege implică 
instalarea din 50 în 50 m a echipamentelor radiative wireless, ceea ce conduce la o 
poluare electromagnetică foarte intensă și nociva pentru sănătatea comunității și a 
mediului natural.  
 
- DREPTUL LA AUTONOMIE  ADMINISTRATIVĂ garantat de Art. 120, 
alin(1) și Art. 121, alin. (1) și (2) din Constituție  
 
Conform noilor reglementări din prezentul proiect de lege L161/2022, UAT-urile, 
primăriile și consiliile locale nu numai că nu se vor putea opune instalării de 
echipamente rețelelor de comunicații electronice fără fir, cum sunt antenele 
operatorilor de comunicații electronice mobile. În plus, li se va solicita să participe cu 
eforturi/costuri proprii la instalarea acestor elemente și, ulterior punerii în funcțiune, 
să suporte și costuri de consum de energie electrică  al antenelor . 

Retelele critice de utilitate publica vor fi invadate de echipamentele retelelor de 
comunicații care sunt nesigure din multe puncte de vedere. Proliferarea unor astfel de 
echipamente care nu numai că 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 
monumente; 

– 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 nu trebuie sa fie permis a fi instalate abuziv, necontrolat si mai ales in 
detrimentul rețelelor critice de servicii de utilitate publica. Instalarea lor constituie un 
atentat la siguranța națională. 

 
 
- EGALITATE DE DREPTURI garantată de Art. 16, alin. (1) și (2), Art. 41, 
alin. (1) și (2) și Art. 44, alin. (1) și (2) din Constituție   

Prezentul proiect de lege generează un dezechilibru major și o discriminare între 
domenii economice, în favoarea operatorilor privați de comunicații electronice, în 
ciuda faptului că serviciile de comunicații electronice mobile nu sunt servicii de 
utilitate publică. Acest fapt se realizează prin derogări de la legislația autorizațiilor și 
controlului în domeniul construcțiilor, drept de acces gratuit pe proprietatea publică 
și privată, subvenționare consum energie electrică, etc. Niciun alt sector economic nu 
”beneficiază” de astfel de facilități ”legale”. De asemenea, se proliferează 
automatizarile în multe domenii de activitate, astfel că va apărea și inegalitatea de 
șanse a celor vor fi disponibilizați de la locurile de muncă în favoarea automatizărilor. 
Plus, este foarte probabil să apară și  segregarea teritorială pentru categoriile de 
cetățeni care aleg să evite radiațiile de radiofrecvență și poluarea electromagnetică. 
Prin aplicarea prevederilor  din L161/2022 cetățenii ar putea fi constransi sa isi 
paraseasca aria de resedinta si comunitatea din care fac parte pentru a-și proteja viața 
și calitatea vieții ceea ce creeaza un factor de excluziune socială.  

 

DREPTUL LA O JUSTIȚIE CORECTĂ garantat de Art. 21, alin. (2) și (3) din 
Constituție  

Problematica foarte gravă în fapt este că odată instalate și puse în funcțiune antenele 
care emit radiații de radiofrecvență într-o anumită zonă rezidențială sau unde se află 
persoane vulnerabile (de ex. școli, grădinițe, spitale, etc) este foarte greu să se mai 
poată fi oprite din funcționare sau dezinstalate în baza unei hotarari judecatorestie de 
către victimele radiatiilor, dat fiind legislația, inclusiv prezentul proiect de lege. 



Motivele cocrete pentru care va solicităm să sesizați Curtea Constitutțională a 
României cu privire la neconstitutionalitatea in integralitatea sa si reaua credinta si 
voință a propunerii legislative  L161/2022 înainte de promulgare sunt: 

1.            Proiectul de lege L161/2022 nu este clar, uşor de înţeles, fără echivoc, fără să 
lase loc de incertitudine. De exemplu la articolul 1 alin (1) din L161/2022 sunt folosiți 
următorii termeni care nu sunt definiți  “bandă largă”, “conexiune la punct fix” ceea ce 
conduce la vicierea procesului legislativ. Mai mult, termenul “rezonabil” folosit în 
expresia “în măsura în care este rezonabil” introduce relativitate permitând astfel 
discriminarea unor categorii de cetățeni. Criteriile de rezonabilitate menționate la alin. 
(3) sunt discreționare și neclare, deși trebuie precizate în mod expres situațiile în care 
se stabilesc prin decizia ANCOM.  Astfel legea nu prezinta nici predictibilitate si nici 
proportionalitate. 

2. Conform Legii 24/2000 Art.1 alin (2) Actele normative se inițiază, se 
elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, 
republicată, cu dispozițiile prezentei legi, precum și cu principiile ordinii de drept.  

Or, încă din titlu (“asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii în banda largă, la 
punct fix”) se înțelege ca aceasta lege este pentru toate persoanele fizice din România, 
însă chiar în art.1 alin (1) este introdusă sintagma “în măsura în care este rezonabil” 
care creează confuzie, discriminare și  lăsa loc arbitrariului.  

3. Proiectul de lege nu are la bază studii de impact multisectorial, ceea ce este 
deosebit de grav, pentru ca prevederile lui generează un impact negativ asupra 
bugetelor locale și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor din comunitatile 
locale vizate .  

Legea 24/2000 la Art. 6 alin. (1)  prevede ca Proiectul de act normativ trebuie să 
instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate și eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprinde 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. 

(3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea 
impactului legislației specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act 
normativ, cât și evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act 
normativ le implementează. 

(3^1) Propunerile legislative, proiectele de legi și celelalte proiecte de acte normative 
vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor 
reglementări asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 



Motivarea prezentului proiect legislativ nu este temeinică, nu a fost 
evaluat în mod obiectiv impactul economic social, bugetar și asupra 
drepturilor și libertăților fundamentale, ci este o înșiruire de supoziții și 
afirmații absurde în contradicție cu realitatea chiar. 

Din raportul european DESI  de la adresa 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80598 reiese 
faptul ca Romania nu de conectivitate la internet duce lipsa, ci de capital uman, 
integrare digitala si de servicii publice digitale, la care suntem pe ultimul loc in UE.  

Mai mult rata de adopție a serviciilor de conectare la internet în România este cu mult 
sub rata de acoperire, din pricina sărăciei nicidecum a indisponibilitati acoperirii. 

4. Prevederile L161/2022 impun obligativitati pentru autoritatile locale, care 
încalcă  autonomia administrativă și practic anulează licențierea socială, dreptul 
comunităților de a decide  dacă vor să permită sau nu implementarea unor tehnologii 
pe proprietatea publica si privata a comunității lor. 

Mai exact în L161/2022 la art. 2, 5, 7 sunt prevăzute obligații pentru “instituțiile si 
autoritățiile publice”, obligații care vor genera cheltuieli bugetare fie pentru 
construcția infrastructurii necesare rețelelor de comunicații electronice, fie pentru 
întreținerea lor. Aceste infrastructuri suportate de bugetele comunitățile locale și așa 
foarte precare vor fi puse la dispoziția operatorilor privați de servicii de internet, care 
fac profit, inclusiv percepand tarife de conectare și furnizare de la cetățeni. Practic, 
rețelele de comunicații electronice sunt instalate atat din fonduri publice centrale, din 
bugetele locale, precum și din buzunarele cetățenilor. Astfel se comite un abuz 
fără precedent, în condițiile în care serviciile de comunicații electronice 
nu sunt servicii de utilitate publica. 

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 
administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea, transportul public local și 
NICIDECUM rețele de comunicații electronice. 

În condițiile în care in multe dintre gospodăriile românești nu sunt dotate cu utilitățile 
de bază precum apa, canalizare, energie electrică, gaze, L161/2022 obligă, dictatorial, 
autoritățile locale să conecteze la internet sau sa digitalizeze forțat si inutil 
infrastructura locală, consumând resurse financiare și logistice pentru obiective 
neprioritare.   



   

5. În motivarea prezentului proiect de lege se prezinta informatii false cu buna 
stiinta cu scopul de a induce în eroare decidenta parlamentară. Mai exact  in prima 
pagina a Expunere de motive 
(https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22L161EM.PDF ) regăsim urmatoarele: 

 

Însă în cel mai recent raport referitor la societatea și economia digitală, raport DESI 
intocmit de Comisia Europeană cifrele sunt altele:  

sursa: pag 9-10 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80598 

 

Mai mult,  în Expunerea de motive se menționează ca nevoia socială care ar sta la baza 
acestui proiect de lege sunt telescoala și telemedicina. Mai jos este paragraful din 
motivarea de la https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22L161EM.PDF :  

  

Or, telescoala implică numeroase probleme printre care faptul ca lezează integritatea 
fizică și psihică copilului și chiar ineficiență educațională. 



Mai jos sunt descrise 6 mecanisme fiziologice care explica tendințele electronicelor de 
a produce tulburări emoționale și fizice: 

1. Expunerea la ecran afectează somnul și desincronizează ceasul biologic 

2. Expunerea la ecran desensibilizează sistemul de recompensă al creierului 

3. Expunerea la ecran produce „lumină pe timpul noptii” 

4. Expunerea la ecran induce reacții de stres 

5. Expunerea la ecran supraîncarcă sistemul senzorial, întrerupe atenția și golește 
rezervele mentale 

6. Expunerea la ecran reduce activitatea fizică și contactul copilului cu natura 

https://psihologandreeaneagu.com/index.php/2017/02/22/impactul-negativ-al-
electronicelor-tableta-telefon-jocuri-pe-calculator-tv-asupra-copiilor/ 

Academia Americana de Pediatrie oferă următoarele recomandări : 
– pentru copiii sub 2 ani, expunerea la ecran nu ar trebui sa existe, exceptând situații 
rare în care familia comunica cu un alt membru al familiei aflat la distanța, prin 
Skype sau Facetime, perioada de expunere nefiind mai lunga de 5 minute. 
– între 2-5 ani, expunerea este de 30 minute pe zi. 
– între 5-12 ani, expunerea este de aproximativ 1 ora, dar nu mai mult. 
– peste 12 ani expunerea nu ar trebui să fie mai lungă de 2 ore pe zi. 
Acest timp ar trebui să facă parte din numărul maxim de minute/ore de expunere la 
ecran al copilului pe parcursul unei zile. 
sursa: https://www.scoala59.ro/app/uploads/2022/05/R%C4%83spunsul-
CNSCBT.pdf  
 
La toate aceste daune în urma expunerii îndelungate și frecvente la ecrane a copiilor 
se adaugă radiatiile campurilor electromagnetice de radiofrecvență de la dispozitivele 
fără fir și de la antenele rețelelor publice de comunicații electronice ce vor fi în 
preajma copiilor, radiații dovedite a fi extrem de nocive, mai ales cele provenite de la  
5G.  
Detalii la: http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-
copiiloronu/  
Copii absorb de 10 ori mai multe radiatii decat adultii. https://ehtrust.org/how-cell-
phones-affect-a-childs-brain/ 
 
În aceste condiții proliferarea comunicatiilor electronice pe motiv de telescoala nu 
numai ca nu asigura dreptul la educație al copiilor, ci aduce grave prejudicii dreptului 
lor la viață, integritate fizică și psihică . 
 



6. Prin dispozițiile art. 2 alin. (1) și (2) se încalcă flagrant dreptul la 
proprietate și dreptul de exercitare a proprietății deoarece autoritățile 
publice centrale și locale vor fi obligate sa asigure accesul  necondiționat pentru 
implementarea rețelelor de comunicații electronice atat fixe, cat si mobile mai ales 
cele de “generatia urmatoare” (art. 2 alin (4) lit. c) adică 5G. Din studiile de impact 
europene aceasta generatie 5G este extrem de invaziva si riscanta. Aceste riscuri si 
amenintari evidentiate de Curtea Europeană de Conturi în 2021 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 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-
networks_RO.pdf. 

    

7.   La art. 2 alin (3) și (4)  sunt prevăzute abuziv ajutoare de stat pentru 
dezvoltarea infrastructurii rețelelor de comunicații electronice care sunt exploatate 
de companii private pentru un profit uriaș (la nivel european în Raportul Curții 
Europene de Conturi este estimat un venit de 1000 de miliarde de euro pentru rețele 
5G ) în timp ce alte sectoare economice vitale deficitare din punct de vedere finaciar 
(sanatate, educatie, agricultura s.a.) nu primesc ajutoare de stat. 
 

8. Prezentăm câteva detalii relevante obiective despre CONTEXTUL CURENT 
AL CONECTIVITĂȚII LA INTERNET DIN ROMÂNIA, detalii care relevă și 
probează inutilitatea din perspectiva socială a acestei propuneri 
legislative ci scopul precis și exclusiv pecuniar în favoarea operatorilor si 
in detrimentul comunitatilor locale si al cetățenilor pe care il urmăreste 
L161/2022.  



 
“România se situează pe locul 10 în ceea ce privește conectivitatea. În 2020, aceasta 
și-a îmbunătățit rezultatele în ceea ce privește acoperirea, dar a stagnat în ceea ce 
privește utilizarea generală. 
Acoperirea de bandă largă a crescut până la 87 %, atingând media UE. Concurența 
puternică bazată pe infrastructură înregistrată în România, în special în zonele 
urbane, se reflectă în indicatorul de acoperire a rețelelor de foarte mare capacitate 
fixe (VHCN) de 76 %, cu mult peste media UE de 59 %. 
Decalajul digital dintre zonele urbane și cele rurale din România a scăzut în ceea ce 
privește acoperirea VHCN după o creștere de 17 % până la o acoperire de 56 % a 
zonelor rurale (dublul mediei UE de 28 %). 
Per ansamblu, utilizarea benzii largi fixe a stagnat în jurul a 67 % dintre 
gospodării pentru al patrulea an consecutiv, cu mult sub media UE de 77 
%.  
Acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât munca la distanță a fost utilizată pe 
scară largă în timpul pandemiei, creând așteptări privind o creștere a cererii. Cu toate 
acestea, cererea pentru bandă largă fixă de cel puțin 100 Mbps se reflectă în creșterea 
gradului de utilizare a benzii largi la 52 %, cu mult peste media UE de 34 %.  
România a eliminat decalajul în ceea ce privește acoperirea 4G, atingând media UE 
de 99,7 %. Indicatorul privind utilizarea serviciilor mobile în bandă largă nu a atins 
încă media UE, în ciuda prețurilor foarte scăzute pentru conexiunea în 
bandă largă. Dacă analizăm toate coșurile de produse (fixe, mobile, convergente), 
România se clasează în continuare pe primul loc în UE în ceea ce privește prețurile 
pentru conexiunea în bandă largă. 
Planul național privind rețeaua de bandă largă a fost adoptat în 2015 și este așteptată 
o actualizare care să reflecte obiectivele societății gigabiților. După cum s-a raportat 



în anii precedenți, lipsa unor proceduri administrative simplificate la nivel local 
pentru acordarea autorizațiilor de construcție 
împiedică investițiile în rețelele în bandă largă de mare viteză. Îmbunătățirea acestui 
domeniu este esențială pentru instalarea rețelelor. Cu toate acestea, România este 
una dintre puținele țări din UE care nu au prezentat Comisiei o foaie de parcurs 
pentru setul de instrumente privind conectivitatea. 
Acest lucru este cu atât mai important cu cât importanța punerii în aplicare efective a 
Directivei privind reducerea costurilor de bandă largă a fost evidențiată în 
observațiile Comisiei cu privire la revizuirea piețelor angro pentru accesul local și 
central furnizat la puncte fixe. 
O schemă de granturi pentru construirea de rețele de generație 
următoare (n.n. 5G), cu un buget total contractat de 59 de milioane EUR, 
oferă sprijin operatorilor privați care vor instala infrastructura de 
distribuție („backhaul”) și de acces la bucla locală („last-mile”) în alte 
localități aflate în „zonele albe”. 
Proiectul își propune să vizeze 160 000 de gospodării aflate în „zonele 
albe”. Sursa: Raportul DESI 2021 România pag 9-11  
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80598  
 

 
 

 
În concluzie, pentru toate aceste motive considerăm că L161/2022 este o 
propunere legislativă inoportună, al carei proces legislativ a fost viciat 
care încalcă în mod repetat și cu consecințe grave Constituția României 
deoarece încurajează proliferarea unor tehnologii invazive, nesigure, 
poluatoare, extrem  de costisitoare pentru bugetul Statului Român, chiar 
genocidare care vor sta la baza lagărului digital.  
 
Proiectul legislativ  în ansamblul lui, dar și în parte, prin prevederile 
articolelor, încalcă flagrant multiple drepturi și libertăți fundamentale 
ale omului, încalcă principiile constituționale.  
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