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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată: Domnului Lucian Nicolae BODE, ministru al Transporturilor, Infra-

structurii și Comunicațiilor 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 30/06/2020 
Obiectul întrebării: Implementarea tehnologiilor 5G în România și testele efec-
tuate privind impactul asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
La sfârșitul anului 2019, ați declarat pentru presă, în calitatea oficială de ministru 
al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: “5G înseamnă viteză mai 
mare, capacitate mai mare de transfer de date, lățime mai mare de bandă și, 
foarte important, înseamnă securitate. Vă asigur că Guvernul va facilita imple-
mentarea tehnologiilor 5G de ultimă generație în domeniul comunicațiilor fără fir, 
ceea ce va duce la un progres semnificativ în multe sectoare ale economiei cu 
rezultate directe în creșterea calității vieții, pentru că acest lucru ni-l dorim. Vreau 
să mai clarific un lucru. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
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face politicile, iar ANCOM va gestiona spectrul. Un lucru să ne fie clar, pentru că 
am văzut că Guvernul și-a propus să obțină din vânzarea spectrului, la rectifi-
care, 500 de milioane de euro, nu cred că în acest an este posibil acest lucru, 
dar România își respectă angajamentele cu partenerii strategici, SUA și NATO”. 
În mod evident, chestiunile de securitate se referă inclusiv la furnizorii de echi-
pamente pentru tehnologiile 5G, printre care și gigantul chinez Huawei, care a 
fost vizat ca prezentând anumite riscuri pentru statele membre UE și NATO și 
care chiar a fost acuzat de desfășurarea unor activități de spionaj împotriva aces-
tor state. 
 
În același timp observăm că în mediul on-line de limbă română circulă multiple 
materiale care doresc să atragă atenția opiniei publice privind un prezumat im-
pact negativ al tehnologiilor 5G asupra sănătății umane și asupra mediului 
înconjurător.  
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. O informație pe cât se poate de detaliată la zi privind gradul de implementare 
a tehnologiilor 5G în România. Rugăm ca informația să precizeze, între altele, 
care sunt deținătorii licențelor pentru implementarea tehnologiilor 5G în țara 
noastră. 
 

2. Ce teste s-au făcut până în prezent în România privind efectele tehnologiilor 
5G asupra sănătății umane și a mediului înconjurător, care au fost costurile lor  
și sursele de finanțare, ce instituție/autoritate a efectuat testele respective și 
care sunt rezultatele și concluziile formulate ca urmare?  

3. Dacă rezultatele acestor teste sunt disponibile publicului larg din România și 
dacă sunt suficient de mediatizate pentru a nu lăsa loc abordărilor alarmiste 
și/sau speculative. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 




