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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

telefon: (021) 414 10 70       fax: (021) 414 10 72           e-mail:pnl@cdep.ro 

 

 

Către,  

 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 

  

În temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi al art. 74 alin. 4 

din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr. 154 din 28 

septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice, însoţită de expunerea de motive. 

 

 

 

Iniţiator: 

Diana Tușa, Deputat PNL 

 



2 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

În contextul în care România are cea mai permisivă legislaţie din lume privind instalarea 

reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură aferente susţinerii 

acestora este necesară introducerea unor prevederi care să impună obligativitatea asigurării unei 

distanțe minime între  unitățile de învățământ, centrele de plasament, căminele de bătrâni și 

unitățile sanitare față de rețelele de comunicații electronice care realizează procesarea și 

transportul semnalelor prin suport electromagnetic.  

Conform ”principiului precauției” înscris  în Tratatul Uniunii Europene (Art. 130R al Tratatului 

de la    Maastricht/7 feb.1992) și care este prevăzut și în Recomandarea Comisiei Europene 

519/1999 atunci când există elemente ştiinţifice suficiente, chiar în absenţa unor certitudini sau 

probe absolute, dar ţinând cont de cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ale momentului, autorităţile 

trebuie sa protejeze, înainte de toate, cetăţenii, contra riscului si prejudiciilor cauzate de 

expunerea la câmpurile electromagnetice. Considerăm, în acest sens, că nu trebuie întârziată 

luarea de măsuri care să vizeze prevenirea unui risc de afectare gravă şi ireversibilă asupra 

sănătății  unor categorii de persoane, considerate a fi cele mai vulnerabile la aceste câmpuri 

electromagnetice.  

Din păcate, spre deosebire de alte state europene, în România antenele GSM se amplasează 

adesea în imediata vecinătate a acestor unități, iar prezentul proiect de lege îşi propune, astfel, 

să protejeze copiii, pacienții și vârstnicii de câmpurile electromagnetice neionizante generate de 

antenele GSM.  

Dreptul la viață și integritate fizică și  implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția 

Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată în 

Monitorul Oficial Nr. 135/31.05.1994) și consacrat de Art. 22 și 34 din Constituție, presupune și 

eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și 

bunăstarea sa.  Prezentul proiect de lege face, așadar, un prim pas în acest sens, asigurând 

respectivelor categorii de persoane condițiile propice de trai într-un mediu sigur și sănătos. 

 

Iniţiator: 

Diana Tușa, Deputat PNL 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                  

SENATUL 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea LEGII nr. 154 din 28 septembrie 2012 

privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Art. unic: Legea nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor 

de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României cu numărul 680 din 

data de 1 octombrie 2012, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3
1
), cu 

următorul cuprins: 

„(3
1
) amplasarea pe proprietățile publice sau private a rețelelor de comunicații 

electronice care realizează procesarea și transportul semnalelor prin suport 

electromagnetic se face la o distanță de minim 500 de metri față de unitățile de 

învățământ, unitățile sanitare, centrele de plasament și căminele de bătrâni.” 

 

      2.  La articolul 39, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3
1
), cu 

următorul cuprins:  

 „(3
1
) în vederea asigurării aplicării dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3

1
), 

normele metodologice de aplicare a legii se modifică prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea comună a Ministerului pentru Societatea Informaţională şi a 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.” 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

      PREŞEDINTELE                                                                               PREŞEDINTELE  

  CAMEREI DEPUTAŢILOR                                                                     SENATULUI 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA                                          CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 


