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Către:     Guvernul ROMÂNIEI 

Primul Ministru al României 
Ministerul SANATATII 
Ministerul MEDIULUI  
Ministerul MUNCII (ANPD; ANPDCA) 
Ministerul Transporturilor / fost Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) 
A.N.C.O.M. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si toate Comisiile A.N.C.O.M 
Președinția ROMÂNIEI 
Corpul de Control al Primului Ministru al României 

    M.A.E.,  
Ministerul Justitiei,  
Avocatul Poporului, A.N.P.C., etc.   

 Parlamentul Romaniei (Senat, Camera Deputatilor si toate Comisiile de specialitate) 
 Consiliul Concurentei 
 
Ref:        PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ IMPOTRIVA Hotărârea nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România 

(publicata in Monitorul Oficial in 04.07.2019) (SOLICITAM REVOCAREA, SUSPENDAREA SI ANULAREA Proiect de 
Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecventelor 
radio, a TUTUROR ANEXELOR CE O INSOTESC PRECUM SI A TUTUROR ACTELOR SUBSECVENTE) - Procedura 
Prealabila  
PLÂNGERE PENALĂ PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU  
Îndeplinirea procedurii administrative prealabilă conform legii 554/2004 și atenționare prelabila conform prevederilor 
Art. 297 din Noul Cod de Procedura Penală cu privire la abuzul în serviciu (suspedarea si anularea demersurilor) 
Angajarea resposabilitatii tuturor ministerelor, a autoritatilor și a angajaților cu privire la nerespecatea ART. 1  din:LEGEA Nr. 
544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 
octombrie 2001, precum si la prevenirea unor fapte de GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau crime de război. 

  
Stimate domnule Prim-Ministru Ludovic ORBAN, 
Stimate domnule Președinte al ANCOM Sorin GRINDEANU, 
Stimate domnule Președinte Klaus IOHANNIS, 
Stimate domnule Ministru al Transporturilor (fost Minister al Comunicatiilor), 
Stimate  domnule Minsitru al Sanatatii Victor COSTACHE,  
Stimata doamna Ministru al Muncii Violeta ALEXANDRU, 
Stimate domnule Ministru al Mediului, Costel ALEXE 
Stimate domnule Presedinte al Consiliului Concurentei, 
Stimați membri ai Guvernului României ai Avocatului Poporului si ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, 
Stimati membri ai Parlamentului Romaniei,  
 
Subscrisă Asociația ANGEL avand CUI 14240275, str. Spataru Preda nr. 19, bl. 19, sc. B, ap. 45, Sector 5 
Bucuresti, tel: +40741134444, e-mail: asociatia.angel@gmail.com, reprezentată de  Eugen LUCAN în calitate de 
președinte, în nume propriu și în calitate de mandatar a altor organizații din societatea civilă sau persoane, 
având în vedere Hotărârea nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (publicata in 
Monitorul Oficial in 04.07.2019) VA FACEM URMTOAREA PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ si PENALĂ SI VA 
SOLICITAM REVOCAREA, ANULAREA SI SUSPENDAREA Hotărârea nr. 429/2019, a tuturor anexelor si 
Notelor de fundamentare ce o insotesc precum a tuturor actelor subsecvente (ulterioare).  
 
SOLICITAM REVOCAREA SI ANULAREA DIN STRATEGIA GUVERNULUI A TUTUROR ARTICOLELOR SI 
MASURILOR CU PRIVIRE LA PROMOVAREA STRATEGIEI 5G (CE ADUC IN MOD DIRECT PREJUDICII 
DREPTULUI LA SANATATE, LA VIATA, LA PROPRIETATE, LA INTIMITATE SI A ALTOR DREPTURI 
FUNDAMENTALE ALE TUTUROR ROMANILOR). 
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PROMOVAREA TEHNOLOGIEI 5G POATE CREEA PREMIZELE UNUI GENOCID NATIONAL SI PLANETAR ! 
 

 

PLÂNGERE ADMINISTRATIVA PENTRU REVOCAREA, SUSPENDAREA ȘI 

ANULAREA Hotărârii nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România  

(publicata in Monitorul Oficial in 04.07.2019),  

Solicitam simultan REVOCAREA, SUSPENDAREA SI ANULAREA   

tuturor documentelor  Hotărârii nr. 429/2019, a notei de fundamentare, a anexelor precum 

si a tuturor actelor subsecvente de pe tot teritoriul României! 

 

PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ si PENALĂ PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU  

 

Plangere administrativa prin care solicitam simultan si retragerea din Strategia de 

Guvernare a Cabinetului Primului Ministru Ludovic ORBAN a obiectivelor privind 

tehnologia 5G prin care se creeaza premizele imbolnavirii in masa a populatiei datorita 

poluarii electromagnetice cu fregvente 5G (ce vor emana si radiatii de unde milimetrice 

prin antene amplasate din 50 in 50 de metri), a cresterii probabilitatii nasterii in viitor a 

unor copii cu malformatii, se creeaza premizele unor dezechilibre ecolosistemice 

nationale si planetare, inclusiv a unui GENOCID NATIONAL SI PLANETAR pentru care vom 

angaja, daca va fi cazul in viitor, raspunderea actualului Guvern, a membrilor sai, a 

institutiilor si a tuturor functionarilor Statului. 

 
 
Avem deja în istorie numeroase exemple de produse nocive, care provoacă boli extrem de grave, moarte, deși intial industria a  susținut 
ani de zile că sunt “sigure”. Au trebuit să moară oameni pentru ca industria și guvernele să admită că sunt nocive și să ia măsuri. Doar 
două exemple: tutunul și azbestul. Nu putem promova legislatia “pro-tehnologie 5G” fara studii de impact, studii medicale si 
precautie! NU PUTEM ALOCA FREGVENTE SI SPECTRU RADIO FARA O ANALIZA MULTISECTORIALA LA NIVELUL TUTUROR 
MINISTERELOR, A COMIISILOR DIN PARLEMENT, FARA O CONSULTAREA REALA CU TOTI CETATENII. Nu este cazul să fim 
expuși cu toții unor riscuri inutile (privind poluarea electro-magnetica / GSM 5G) când dispunem deja de o tehnologie suficient de 
performantă în România (tehnologie prin fibra optica sau tehnologie 4G, 3G, 2G)! 
 

Va  solicitam desemanea in mod expres ca in conformitate cu ART. 1  din LEGEA Nr. 544 

din 12 octombrie 2001 privind LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC 

publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 (“obligatia de a face”): 

 

1. Sa ne puneti la dispozitie TOATE documentele din TOATE ministerele si institutiile statului, inclusiv ANCOM, precum si toate 
minutele, procesele verbale, memorandumurile, notele de fundamentare, variantele de acte legislative PREMERGATOARE 
Hotărârii privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecventelor 
radio si a Notei de fundamentare ce o insotesc precum a tuturor actelor subsecvente (ulterioare).  

2. Sa ne puneti la dispozitie TOATE documentele din TOATE ministerele si institutiile statului, inclusiv ANCOM, precum si toate 
minutele, procesele verbale, memorandumurile, notele de fundamentare, variantele de acte legislative SUBSECVENTE 
(ULTERIOARE) Hotărârii privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a 
frecventelor radio si a Notei de fundamentare ce o insotesc.  

3. Sa ne puneti la dispozitie toate minutele sedintelor de lucru, procesele verbale, actele de corespondenta ale Comitetului de 
lucru privind Hotărârea privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a 
frecventelor radio si a Notei de fundamentare ce o insotesc precum a tuturor actelor subsecvente (ulterioare).  

4. Sa ne puneti la dispozitie lista cu toti membrii si Componența de lucru privind Hotărârea privind stabilirea cuantumului taxei 
de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecventelor radio si a Notei de fundamentare ce o insotesc 
precum a tuturor actelor subsecvente (ulterioare). . 

5. Speram sa REVOCATI Hotărârea privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de 
utilizare a frecventelor radio si a Notei de fundamentare ce o insotesc precum a tuturor actelor subsecvente 
(ulterioare). si VA RUGAM sa ne puneti la dispozitie MEMORANDUMURILE/DECIZIILE  DE NUMIRE precum si 
MEMORANDUMURULE/ DECIZIILE de DIZOLVARE ale: 

a. Comitetului de monitorizare a Strategiei 5G pentru România. 
b. Grupul de lucru interinstituțional pentru crearea unui regim de autorizare a lucrărilor de construcții favorabil rețelelor 

de comunicații 
 

V-am anuntam ca suntem interesati sa cumparam fregventa si  spectru RADIO din lista benzilor de fregventa mentionate 
Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecventelor radio si a 
Notei de fundamentare ce o insotesc SI NE OPUNEM FERM PRELUNGIRII ACESTORA CATRE CORPORATII FARA O LICITATIE 
PREALABILA LA CARE SA PARTICIPE SI ASOCIATII SI FUNDATII, CETETANI, AUTORITATI PUBLICE. 

 a dezvolta un radio al Asociatiei ANGEL denumit STOP5G! 



 a dezvolta o televiziune a Asociatiei ANGEL, ANGEL TV.  

 a dezvolta o televiziune, O RETEA DE TELEFONIE MOBILA, si un post de radio STOP5G! in Romania  

 a dezvolta si a implementa in Romania o tehnologie de comunicatii pentru telefonie GSM sau prin fir, NEINVAZIVA, 
PRIETENOASA CU OAMENII SI CU MEDIUL, care sa respecte drepturile garantate de Constitutia Romaniei, de Carta 
Drepturilor Fundamentale din Tratatul UE pe care o vom numi ANGEL  ECO-TELEPHON. 

 a garanta in Romania dreptul la sanatate, la viata, la intimtate, la proprietate si o legislatie care sa aiba in centru “principiul 
precautiei”;  

 a garanta noua personal cat si cetatenilor din Romania un ecosistem sanatos,  fara poluare electromagnetica sau GSM 5G;  

 a garanta ca habitatul albinelor va dainui in Romania si pe Pamant si ca polenizarea ca factor esential pentru asigurarea 
alimentatiei noastre si a poporului roman vor fi garantate;  

 a garanta drepturile constitutionale pentru noi membrii Asociatiei ANGEL, beneficiarii ei, inclusiv copiii si/sau persoanele cu 
nevoie speciale din Romania, precum si pentru toti cetatenii Romaniei; 

 
SOLICITAM CA IN CONTRADICTORIU CU ANCOM si cu : 

 ORANGE ROMANIA  

 VODAFONE ROMANIA  

 RCS&RDS  

 TELEKOM ROMANIA MOBILES  
SA PARTICIPAM LA LICITATIILE PENTRU FRECVENTELE MENTIONATE IN TABELULUL DIN NOTA DE FUNDAMENTARE 
pentru a cumpara PENTRU ASOCIATIA ANGEL si cetatenii Romaniei toate frecventele definite in TABELUL DE MAI JOS.  
 

 

Va scriu să vă informez că nu sunt de acord cu Proiect de Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea 
unor licenţe de utilizare a frecventelor radio, licente ce vor fi disponibile tehnologiei nocive 5G  care agrega spectru radio,  proiect  care 
se afla in consultare publica și vă solicit să aplicați Principiul Precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința 
tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității tehnologiilor 5G având următoarele motive prezentate mai jos: 
Acest proiect nu face altceva decat sa satisfaca cererile insistente ale industriei telecom de a avea acces la cat mai mult spectru 
radio, resursa naturala limitata proprietate publica a cetatenilor României, pentru tehnologia 5G care nu poate functiona decat prin 
agregarea spectrului radio de frecvente. Acest proiect contravine cererilor cetatenilor romani, a caror sanatate si vointa ar trebui sa fie 
prioritare in implementarea tehnologiilor de comunicatie wireless. 
Citat din Strategia 5G pentru Romania „La rândul lor, operatorii de comunicaţii din România au realizat mai multe teste publice 5G în 
ultimii doi ani, cu diverse obiective*16): demonstrarea capacităţilor transmisiei în fascicole (n.e.masive MIMO) şi agregarea frecvenţelor 
radio (n.e. MIMO) în diferite scenarii de utilizare” 
Aceste frecvente „În benzile de frecvențe radio 1900-1980 MHz/2110-2170 MHz, denumite convențional în continuare în cuprinsul 
prezentului document banda de 2100 MHz”  sunt in realitate destinate planificatei operabilitati 5G pe durata de valabilitate a licentei 
acordate deoarece operatorii de telecomunicatii mobile au anuntat public ca vor renunta la reteaua 3G in favoarea retelei 5G. In 
concluzie, licentele pentru frecventele radio aflate in discutie sunt acordate mascat pentru continuarea temporara a operabilitatii 3G, dar 
cu tinta in viitorul apropiat pentru comutarea la operabilitatea retelei 5G ca tehnologie „inovativa”, experimentala pe care operatorii deja o 
implementeaza. 
https://www.economica.net/vodafone-vrea-sa-renunte-la-reteua-3g-in-urmatorii-doi-trei-ani-2g-ul-va-ramane_169852.html 
Mai mult, in nota de fundamentare spuneti ca operatorii au libertatea de a folosi orice tehnologii pe frecventele licentiate, asta insemnand 
ca dupa prelungirea acestor licente, noi cetatenii nu vom putea sa ne opunem operabilitatii tehnologiei invazive si nocive 5G pe aceste 
frecvente. 
La acordarea inițială, drepturile de utilizare a frecvențelor radio puteau fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicații mobile de 

generația a treia, iar ulterior licențele de utilizare a frecvențelor radio au fost modificate, în considerarea art. 155 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu 
modificările și completările ulterioare. Scopul urmărit la modificarea licențelor a fost acela de a permite implementarea principiului 
neutralității tehnologice (instituit, de altfel, prin cadrul european de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice). Începând cu 
data modificării drepturilor individuale de utilizare, titularii au avut posibilitatea implementării oricăror sisteme terestre capabile să 

furnizeze servicii de comunicații electronice … 
Titularii drepturilor nu si-au respectat angajamentele dovada fiind campania recenta cand Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) a sancţionat cu 1,6 mil. lei operatorii de telefonie mobilă pentru că nu au respectat obligaţiile de acoperire 
prevăzute în licenţele pentru reţele. 

https://www.economica.net/vodafone-vrea-sa-renunte-la-reteua-3g-in-urmatorii-doi-trei-ani-2g-ul-va-ramane_169852.html


https://www.economica.net/ancom-a-amendat-rcs-rds-telekom-vodafone-si-orange-cu-1-6-milioane-lei-pentru-lipsa-
semnalului_178332.html 
„Operatorii şi-au asumat aceste obligaţii odată cu licenţele de utilizare a spectrului radio, ele nefiind facultative.” Cristin Popa, director 
executiv al ANCOM 
Aceasta justificare este una dintre multele justificari nefundamentate faptic pe care ANCOM le vehiculeaza in proiectele legislative 
destinate implementarii tehnologiei wireless 5G in detrimentul tehnologiilor de comunicatii prin cablu care sunt mult mai eficiente si mai 
sustenabile. 
În contextul evaluării oportunității prelungirii a fost avut de asemenea în vedere faptul că titularii drepturilor și-au respectat 
angajamentele asumate la acordarea licențelor, manifestând totodată diligențe pentru îmbunătățirea acoperirii și calității serviciilor, 
corespunzătoare în linii mari progresului tehnologic tipic industriei în care activează. 
DOAR TEHNOLOGIILE 5G AU NEVOIE DE CANTITĂȚI MARI DE SPECTRU SUPLIMENTAR, și astfel acestea vor afecta ireversibil 
sănătatea utilizatorilor si a celor din proximitatea lor, securitatea și mediul înconjurător. Tehnic, limita fizică a ratei de date transmise 
radio este deja atinsă de tehnologia actuală 4G/LTE și/sau de WiFi. Transmisia radio a datelor depinde direct proporțional de 
cantitatea de spectru radio disponibil operatorului telecom și, automat, utilizatorului. Iar pentru atingerea unei viteze promise de 1 
Gbps pe telefonul mobil, operatorul telecom are nevoie de utilizarea a, probabil, peste 20 de ori mai mult spectru radio față de cât 
este nevoie acum pentru o conexiune clasică 4G care-ți oferă 50 Mbps, dar asta depinde și de restul infrastructurii telecom. Dacă 4G 
funcționează pe canale de spectru radio cu o lățime de bandă de maxim 20 MHz și oferă cam 50 Mbps, în banda de frecvențe sub-6 
GHz utilizată momentan de toți cei trei operatori locali pentru 2G, 3G și 4G, tehnologia 5G permite în aceeași bandă de frecvențe 
(numită banda C), canale de până la 50 MHz, PLUS AGREGAREA DE MAI MULTE CONEXIUNI SIMULTANE pe canale radio ce 
funcționează pe frecvențe diferite, cu ajutorul antenelor MIMO și al ”noului” protocol 5G. 
Numai așa, prin conexiuni multiple realizate de telefonul ”inteligent” si extrem de poluant 5G cu infrastructura telecom, un 
operator de telefonie mobilă de la noi poate oferi unui utilizator o viteză mai mare decât 4G! Cu mult mai mult spectru radio 
utilizat (posibil și de 20 de ori mai mult față de 4G) în momentul utilizării acelei viteze mai mari. 
De aceea, operatorii de telefonie mobilă insistă de foarte mult timp și fac presiuni în prezent pe guvern și ANCOM pentru 
obținerea de nou spectru radio pentru tehnologia 5G și de facilități legislative/normative ca prezenta aflată în consultare! 
Iar spectrul radio este limitat. E definit ca resursă naturală limitată protejată prin Constituție de Statul Român. Nu spunem noi că 
5G are nevoie de acest spectru radio suplimentar, o spune însuși ghidul de implementare al tehnologiei/rețelelor 5G 
(https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2019/03/5G-Implementation-Guideline-v2.0-July-2019.pdf) 
”Spectrul (radio) este ”sângele” și viața telefoniei mobile, ceea ce înseamnă că este ”sângele” și viața tuturor aplicațiilor și 
serviciilor mobile de care depind aproape fiecare persoană și afacere. Spectrul (radio) suplimentar/nou este esențial pentru 
succesul serviciului mobil terestru de generația a cincea (5G).” 
ANCOM nu dispune de infrastructura necesară pentru monitorizarea completa si permanenta a utilizării spectrului agregat de 
tehnologiile 5G și mai ales a tehnologiei mm-Wave în benzi de frecvențe mai mari de 10GHz a spectrului radio. ANCOM si cu atat mai 
mult noi cetățenii nu vom avea cum să urmărim aceste activități și nici cum să combatem utilizarea abuziva a spectrului,  astfel vom fi 
expuși unor riscuri extrem de mari atât pentru viața noastră cât și pentru apărarea țării. Spectrul radio este o resursă naturală limitată a 
României și a poporului Român necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a 
acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării. 
Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe 
frecvențe noi necesită studii de impact și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României. 
Mai mult spectru radio utilizat în România rezulta in mai multa poluare electromagnetica atât ambientala cat si ocupațională, atât terestră 
cât și spațială. Daca tehnologia 4G se bazează pe conexiuni punct la punct, adică telefonul 4G cu mai puține antene proprii se 
conectează la un stâlp/stație de radiocomunicație/celulă, tehnologia 5G funcționează prin conexiuni la multipunct si creeaza o panza 
pemanent de conexiuni, adică telefonul 5G cu mult mai multe antene proprii de exemplu 16 MIMO plus cele MASSIVE MIMO 
(mmWAVE, unde milimetrice extrem de nocive), pentru a realiza transferul de date cu acele viteze de ordinul Gbps, va conecta simultan 
cu câte celule telecom și sateliți are disponibili. Numărul celulelor telecom vor fi de cel puțin 4 ori mai mare, incluzând aici așa numitele 
celule mici (small cells) conform declaratiilor de presa a oficialilor ANCOM, decât cel din prezent, iar numărul sateliților este de ordinul 
zecilor de mii, pe frecvențe multiple agregându-se spectru si astfel radiațiile/poluarea RF și electromagnetică este de zeci de ori mai 
mare. Densitatea conexiunilor va fi extremă atât din cauza numărului imens de utilizatori umani, de obiecte (potențial de miliarde), cat si 
al densității infrastructurii de stații de radioemisie/antene/cellule (milioane), si sateliți (zeci de mii). Poluarea RF și electromagnetică 
”adusa” de 5G va fi de zeci de ori mai mare decat cea din prezent. 
Permiterea operabilității tehnologiilor 5G prin suplimentarea și utilizarea la comun a cantității de spectru și benzilor de frecvențe încalcă 
multiple drepturi ale omului și mediului,  Constituția României, legislația internațională aflată în vigoare. Orice justificare a promovării 
tehnologiilor 5G în România prin aceste acțiuni legislative, inclusiv cea aflată în consultare publică, reprezintă o încălcare evidentă a 
acestora legi fundamentale. Acțiunea sau inacțiunea reprezentanților Statului Român (ANCOM,  ANPC, Consiliul Concurenței, Guvernul 
României, Președintele României, Parlamentul României) în ce privește celeritatea implementării tehnologiilor 5G pe spectrul românesc 
de frecvențe radio, proprietate publică, administrat de ANCOM prin TNABF și licențe de utilizare,  constituie complicitate, se înscriu sub 
incidența juridică a unor fapte penale precum: TRĂDARE DE ȚARĂ, GENOCID, CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII sau CRIME DE 
RĂZBOI 
  
În baza motivelor mai sus și a prevederile Constituției României, Drepturile Omului si copilului, legea de functionare ANCOM si toate 
legile României care ocrotesc interesului public, social și de apărare a ţării si solicit imperios urmatoarele: 

1. Publicarea imediată a tuturor locațiilor stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din Romania și a 
benzilor de frecvențe licențiate pe care operează, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin 
operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 

2. Oprirea oricăror demersuri legislative care permit operabilitatea tehnologiilor 5G prin accesul la spectrul radio al 
românilor. 

3. Solicit evaluarea impactului asupra mediului și sănătății publice înainte de operabilitatea comercială a 
tehnologiei/infrastructurii 5G pe spectrul radio românesc 

https://www.economica.net/ancom-a-amendat-rcs-rds-telekom-vodafone-si-orange-cu-1-6-milioane-lei-pentru-lipsa-semnalului_178332.html
https://www.economica.net/ancom-a-amendat-rcs-rds-telekom-vodafone-si-orange-cu-1-6-milioane-lei-pentru-lipsa-semnalului_178332.html
https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2019/03/5G-Implementation-Guideline-v2.0-July-2019.pdf


4. Inițierea unor studii științifice independente asupra impactului radiațiilor RF și EMF asupra sănătății, 
5. Reevaluarea și actualizarea limitelor de impact ale radiațiilor wireless RF și EMF asupra sănătății stabilite prin acte 

normative și participarea cetățenească, 
6. Reprezentare și control democratic al ANCOM, 
7. Reglementarea adecvată a amplasării infrastructurii telecom cu operare comercială pe condominii, domeniul public 

astfel încât să se asigure un înalt standard de protecție a persoanelor vulnerabile, inclusiv la locul de muncă,scoli, 
gradinite, spitale 

8. Informarea și dezbaterea publică a standardelor tehnice astfel încât comunitățile să decidă prin consultări/referendum 
ce tip de infrastructura tehnică de comunicații fără fir este oportună, 

9. Declasificarea și comunicarea publică a tuturor documentelor și strategiilor referitoare la tehnologia 5G, 
10. Sprijinirea grupului de inițiativă legislativă cetățenească 

 
Prin implementarea tehnologiei 5G şi prin facilitarea cu această măsură ni se încalcă dreptul la viaţă şi integritate fizică,  şi 
implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenţia Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 
(publicată în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) şi consacrat de art. 22, art. 34 şi art. 35 din Constituţia României care presupun ş i 
eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea sa, dar se încalcă şi 
următoarele alte articole din Constituția României: 
 
ARTICOLUL 22 ((1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate 
ARTICOLUL 26 
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. 
ARTICOLUL 31 
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor 
publice şi asupra problemelor de interes personal. 
•ARTICOLUL 34 
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. 
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul 
exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei 
se stabilesc potrivit legii. 
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sănătos 
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. 
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. 
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. 
ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata 
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a 
despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. 
ARTICOLUL 52 
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, 
anularea actului şi repararea pagubei. 
(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. 
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu 
înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 
ARTICOLUL 135 
(2) Statul trebuie să asigure: 
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; 
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; 
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii; 
 
Guvernul, ANCOM si toate institutiile statului, trebuie sa se asigure ca acesteasta tehnologie de generatia a 5-a ( tehnologia 
5G) NU va creea premizele in VIITOR pentru fapte de GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau crime de război. 

 Genocid: acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios. 

 Crime împotriva umanității: acte comise în cadrul unui atac sistematic pe scară largă, îndreptat împotriva populațiilor civile. 

 Crime de război: acte comise care încalcă dreptul războiului (de exemplu, Convențiile de la Geneva). Printre exemple se 
numără maltratarea prizonierilor de război, uciderea ostaticilor sau distrugerea deliberată a municipiilor, a orașelor sau a 
satelor. 

Guvernul, Minsiterele, ANCOM si toate institutiile statului, trebuie sa se asigure ca aceasta tehnologie de generatia a 5-a 
(tehnologia 5G) NU va aduce atingere suveranitatii Romaniei, oferind putere unor corporatii cu sediul si fondatori in alte state 
ale lumii. 
Aceasta reprezinta si procedura prealabila conform Legii Contenciosului Administrativ!  
 

Cu considerație, 
ASOCIAȚIA ANGEL 

Președinte, Eugen LUCAN 


