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Privind proiectul de lege 5G
Recent, am aflat din știre că în Camera Deputaților se analizează proiectul de lege 5G prin
intermediul procedurii legislative de urgență. Prin prezență, Asociației Comercială și Industrială a
Oamenilor de Afaceri Chinezi din Henan în România vă comunicăm atenția noastră asupra proiectului
de lege 5G și de asemenea, vă comunicăm cu bunăvoință sugestiile noastre privind proiectul de lege.
Odată ce s-a întâmplat ca o întreprindere chineză să fie exclusă de pe piața românească din motive
politice, acest fapt va avea un impact negativ imens asupra mediului echitabil și just de investiții străine
din România, afectând investițiile întreprinderilor chineze din România. Totodată, acest lucru
influențează posibilitatea acestora de a se decide să-și retragă investiții din România, și să investească
în țările cu un mediu de afaceri mai bun și echitabil; România se află printre ultimele rânduri în indice
de inovare al Uniunii Europene, iar China are din ce în ce mai multe întreprinderi inovatoare.
Întreprinderile chineze aleg România pentru afaceri, ceea ce va aduce vitalitate în societate și economie
românești. În cazul în care întreprinderile chineze sunt excluse, România nu va mai putea să atragă
întreprinderile chineze pentru invesții și afaceri, iar acest lucru duce la lipsa acută locurilor de muncă.
În același timp, se pierd talentele de top, care vor pleca în alte țări pentru oportunități mai bune; În
prezent, proiectul de lege este în procedură legislative de urgență, iar termenul legislativ este prea
grăbit pentru a evalua pe deplin impactul proiectului de lege.
În aest context, vă aducem la cunoștiință trei sugestii de referință pentru Comisia dumneavoastră:
1. Prelungirea: Având în vedere că proiectul de lege 5G are un impact semnificativ asupra economie și
societate, este necesar o analiză detaliată din partea comisiilor parlamentare relevante, solicităm prin
prezenta prelungirea calendarului legislative al proiectului de lege 5G în Camera Deputaților cu cel puțin
o lună. Proiecte similare au fost discutate în Parlamentul federal german pentru timp de 4,5 luni și în
Parlamentul finlandez pentru o perioadă de peste 5 luni;
2. Dezbatere publică: Având în vedere impactul enorm al proiectul de lege 5G asupra progresul
redresării economice, asupra muncii la domiciliu, asupra educaţiei la distanţă şi asupra altor
componente ai planurilor naţionale şi viața cetățenilor, solicităm Comisiei dumneavoastră să invite
operatori, furnizori de echipamente, asociaţii, lideri din industrie, și consumatorii să-și exprime opiniile
prin dezbateri publice și mese rotunde, astfel încât să ofere sprijin substanțială pentru a satisface
interesele tuturor părților.

