
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/381/ 22 mai 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 21  şi 22.05.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- dl.dr.Ştefan Bartha, director general Direcţia de Asistenţă Medicală,

Programe şi Servicii Medicale Integrate din Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;

- dl.dr.Dan Nicolaiciuc, consilier la Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind măsurile de prevenirea

răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu

HIV sau bolnave de SIDA ( procedură de urgenţă).

3. Continuarea dezbaterilor  asupra Legii drepturilor pacientului.

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  propune, ca modalitate de lucru, audierea punctului de vedere al
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reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei  asupra iniţiativelor legislative

aflate în discuţie, după care comisia să procedeze la dezbaterea punctelor aflate

pe ordinea de zi. Comisia a aprobat în unanimitate această propunere.

Referindu-se la propunerea legislativă privind controlul bolilor cu

transmitere sexuală ( BTS) şi SIDA, dl.dr.Dan Nicolaiciuc arată că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei îşi menţine punctul de vedere înregistrat sub nr.DB 4009

din 15.04.2002. În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind măsurile de

prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii

şi Familiei nu a avut observaţii sau propuneri privind proiectul de lege mai sus

menţionat.

Dl.dr.Ştefan Bartha menţionează că este împuternicit să susţină  punctul

de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei numai asupra proiectului Legii

drepturilor pacientului. Acest punct de vedere a făcut obiectul adresei nr.LG 512

din 25.04.2002 şi, până în prezent, acesta rămâne modificat.

În continuare, în cadrul dezbaterilor de la punctul 1 al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă celor

prezenţi că doamna dep.Constanţa Popa este  în măsură să prezinte comisiei

amendamente la propunerea legislativă privind controlul bolilor cu transmitere

sexuală (BTS) şi SIDA.

Totodată, domnia sa menţionează că proiectul de lege de la punctul 2 al

ordinii de zi nu are obiect comun de reglementare cu propunerea legislativă

privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA şi, în aceste

condiţii, va fi examinat şi aprobat în mod separat.

Doamna dep.Constanţa Popa a propus modificarea titlului propunerii

legislative în �Lege privind controlul infecţiilor cu transmitere sexuală�. Domnia

sa propune să se introducă un nou text, ca art.1, cu următorul cuprins:
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�Art.1. � În sensul prezentei legi, prin infecţii cu transmitere sexuală se

înţeleg: sifilisul, infecţiile cu chlamydia, infecţiile gonococice şi infecţiile cu

HIV.�

Această definiţie, arată domnia sa , are ca sursă de inspiraţie pct.1.2,

Maladii transmise sexual, din Anexa nr.2 a ordinului ministrului sănătăţii şi

familiei nr.141 din 7 martie 2002.

Referindu-se la propunerea doamnei dep.Constanţa Popa, care face

obiectul art.1, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să

sublinieze că numărul bolilor cu transmitere sexuală este mult mai mare decât

cel enunţat la art.1 , iar  titlul nu reflectă integral obiectul legii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de aceeaşi părere şi propune ca titlu �Lege

privind controlul infecţiilor cu sifilis,chlamydia, gonococi şi HIV�.

Propunerea este aprobată în unanimitate.

În continuare, în cadrul dezbaterilor asupra �Cap.I Dispoziţii generale�,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că este necesar,

pentru a preciza corect obiectul legii, să se introducă un nou text, ca art.1, cu

următorul cuprins:

�Art.1. � Prezenta lege reglementează măsurile de control şi profilaxie

privind îmbolnăvirea prin sifilis, infecţia cu chlamydia, gonococi şi HIV.�

Acest amendament este susţinut şi de către dl.dep.farm.Ion Burnei şi

doamna dep.Constanţa Popa .

Amendamentul este adoptat de comisie în unanimitate .

Referindu-se la textul alin.(1) al art.1 din propunerea legislativă, doamna

dep.Constanţa Popa menţionează că, odată cu abrogarea art.200 din Codul

Penal, sintagma � cu parteneri de sex opus� nu mai are obiect. În această

situaţie, domnia sa propune ca textul să fie reformulat ca art.2, cu următorul

cuprins:

�Art.2. � Persoanele care prestează activităţi sexuale, contra cost, se

supun controlului organelor abilitate ale statului, în condiţiile prezentei legi.�
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Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

În urma examinării alin.(2) şi (3) al art.1, art.2 şi art.4 s-a hotărât ca

aceste reglementări pot face obiectul normelor metodologice de aplicare a legii.

În consecinţă, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , comisia a hotărât , în unanimitate, ca art.1, alin.(2) şi (3), art.2 , 3 şi 4

din propunerea legislativă să se elimine.

În ceea ce priveşte art.5 din propunerea legislativă şi care are ca obiect

reglementarea activităţilor de prestare a serviciilor medicale, contra cost,

dl.dep.farm.Ion Burnei a propus ca acesta să facă obiectul unui alt capitol din

cuprinsul  legii.

Pentru limitarea răspândirii acestor boli, doamna dep.Constanţa Popa

propune să se introducă un nou text, ca art.3, cu următorul cuprins:

�Art.3. � Tratamentul infecţiilor cu transmitere sexuală poate fi prescris

şi eliberat în sistem gratuit, atât cetăţenilor care au statut de asigurat cât şi

cetăţenilor care nu au statut de asigurat.�

Dl.dep.farm.Ion Burnei consideră că textul este neclar şi pentru corelare

cu prevederile de la art.1, propune următorul amendament:

�Art.3. � (1) Tratamentul bolilor prevăzute la art.1 este prescris şi

eliberat, în sistem gratuit, pentru toţi pacienţii.

(2) Gravidele beneficiază, în sistem gratuit, de investigaţii de laborator

privind sifilisul şi SIDA.�

În opinia domniei sale aceste boli au repercursiuni negative asupra

fătului.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  susţine

amendamentul prezentat şi propune ca acest articol să facă obiectul unui nou

capitol, Capitolul II, cu titlul de �Controlul infecţiilor cu sifilis, chlamydia,

gonococi şi HIV�.

Supuse la vot, cele două amendamente au fost adoptate în unanimitate.
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

să se introducă, în cuprinsul Capitolului II, un nou text ca art.4 cu următorul

cuprins:

�Art.4. � (1) Persoanele care prestează activităţi sexuale, contra cost, se

supun controlului medical periodic, conform normelor stabilite de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei .

(2) Persoanele care beneficiază de servicii sexuale, contra cost, sunt

obligate să efectueze controale medicale, conform normelor stabilite de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .�

Deoarece oricare dintre parteneri poate transmite infecţia, aceste

persoane trebuiesc supuse controlului medical periodic, în conformitate cu

normele stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.

Deoarece prevederile cuprinse în Cap.II, III şi IV din propunerea

legislativă vor face obiectul normelor de aplicare ale prezentei legi, la

propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , textele de la art.6

� art.26 au fost eliminate.

Totodată, în cuprinsul Capitolului II �Controlul infecţiilor cu sifilis,

chlamydia, gonococi şi HIV�, domnia sa a propus să se introducă textul

reformulat al art.28 alin.(1) din propunerea legislativă, ca art.5, având următorul

cuprins:

�Art.5. � Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin autorităţile de sănătate

publică teritoriale, desemnează unitatea sanitară şi medicul care efectuează

controlul medical periodic ori de câte ori este nevoie, al stării de sănătate a

persoanelor care prestează servicii sexuale, contra cost, cât şi a persoanelor care

beneficiază de aceste servicii,  cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor.�

Aceste prevederi sunt în măsură să eficientizeze controlul asupra

activităţii de prestare a serviciilor sexuale, precum şi a limitării răspândirii

acestor boli.
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În continuare, la propunerea doamnei dep.Constanţa Popa , titlul

Capitolului V �Controlul activităţii localului de servicii sexuale�, care devine

Capitolul III prin renumerotare, s-a reformulat în �Controlul activităţii de

prestare de servicii sexuale.�

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

susţinută şi de dl.dep.farm.Ion Burnei , art.5 din propunerea legislativă se

reformulează, ca art.6, după cum urmează:

�Art.6. � Activitatea persoanelor care prestează activităţi sexuale, contra

cost, se desfăşoară sub controlul Ministerului Sănătăţii şi Familiei , Ministerului

de Interne şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.�

Acest amendament are ca obiect sistematizarea textelor în noua structură

legislativă propusă, precum  şi folosirea unei terminologii unitare.

Tot în acest sens, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

doamna dep.Constanţa Popa propun să se introducă un nou text, ca art.7, cu

următorul cuprins:

�Art.7. � Reglementarea activităţii de prestare a serviciilor sexuale,

contra cost, se face prin norme metodologice elaborate, în comun, de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,

Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor

Publice .�

Aceste două amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Pentru a înlătura orice posibilitate ca,  alte persoane să obţină beneficii

financiare de pe urma persoanei care prestează servicii sexuale, contra cost,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.Constanţa

Popa  au propus să se introducă un nou text, ca art.8, cu următorul cuprins:

�Art.8. � Activitatea persoanelor care prestează servicii sexuale, contra

cost, se poate desfăşura numai individual, fără asociere, în conformitate cu

legislaţia în vigoare.�
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Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

De asemenea, pentru a reglementa modul de înregistrare şi funcţionare a

acestor activităţi specifice, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

dl.dep.farm.Ion Burnei au propus să se introducă un nou text, ca art.9, în

următoarea redactare:

�Art.9. � Administraţia publică locală dispune oportunitatea înregistrării

şi funcţionării activităţii de prestare de servicii sexuale, contra cost.�

Ca urmare a restructurării propunerii legislative Capitolul VI �

Sancţiuni� devine prin renumerotare Capitolul IV.

Acest capitol trebuie să cuprindă reglementări ferme privind respectarea

cu stricteţe a prevederilor prezentei legi, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei . De asemenea, persoanelor care prestează servicii sexuale,

contra cost, şi care suferă de una dintre bolile care au fost prevăzute la alin.(1),

trebuie să li se suspende activitatea, temporar sau definitiv, în conformitate cu

normele de aplicare ale legii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei subliniază că activitatea de prestare a serviciilor

sexuale, contra cost, în afara cadrului reglementat de prezenta lege trebuie

considerată infracţiune şi sancţionată , în mod similar cu art.328 Cod Penal, cu

închisoare de la 1 la 3 ani.

Astfel, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, doamna

dep.Constanţa Popa şi dl.dep.farm.Ion Burnei  au propus ca, în cadrul

Capitolului IV �Sancţiuni� să se introducă două noi articole, ca art.10 şi 11, cu

următorul cuprins:

�Art.10. � Activitatea persoanelor care prestează servicii sexuale, contra

cost şi care prezintă una dintre bolile prevăzute la art.1 se suspendă, după caz,

temporar sau definitiv, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

Art.11. � Activitatea de prestare a serviciilor sexuale, contra cost, în

afara cadrului legal, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1

la 3 ani.�
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Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste două amendamente.

Deoarece prevederile cuprinse la art.28 alin.(2) şi (3) şi art. 29 � 36, vor

face obiectul normelor de aplicare ale prezentei legi, aceste texte au fost

eliminate.

Capitolul VII �Dispoziţii tranzitorii şi finale� devine prin renumerotare

Capitolul V.

Pentru a da posibilitatea organelor abilitate prin lege de a dispune de

timpul necesar elaborării  normelor de aplicare ale prezentei legi până la intrarea

în vigoare a legii , se impune acordarea, în acest sens, a unui termen de 60 de

zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere cele menţionate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi doamna dep.Constanţa Popa  au propus ca art.37 din

propunerea legislativă să se  reformuleze, ca art.12, după cum urmează:

�Art.12. � În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în

Monitorul Oficial al României , Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei ,

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul

Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei Publice elaborează normele de

aplicare a prezentei legi.�

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

În continuare, discuţiile s-au axat pe textul art.38 din propunerea

legislativă care are ca obiect abrogarea art.328 Cod Penal, care incriminează

prostituţia şi reformularea alin.(1) al art. 329 Cod Penal privind îndemnul la

practicarea prostituţiei.

Doamna dep.Constanţa Popa a propus ca textul art.38 din propunerea

legislativă, să se reformuleze, ca art.13, după cum urmează:

�Art.13. � La data intrării în vigoare a prezentei legi, Codul Penal al

României se modifică, după cum urmează:
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1.  Articolul 328 se modifică şi va avea următorul conţinut: �Prestarea

de servicii  sexuale în afara cadrului legal se pedepseşte cu închisoare de la 1 la

3 ani.�

2. Alineatul 1 al art.329 se înlocuieşte cu un alineat având următorul

cuprins: �Recrutarea şi traficul de persoane în vederea prestării de servicii

sexuale în afara cadrului legal, înlesnirea comiterii unor asemenea fapte,

tragerea de foloase de pe urma lor, precum şi înlesnirea săvârşirii infracţiunii

privind prestarea de servicii sexuale potrivit Normelor metodologice de aplicare

a prezentei legi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor

drepturi.�

Referindu-se la textul art.38 din propunerea legislativă şi la modificarea

acestuia propusă de către doamna dep.Constanţa Popa, dl.dep.dr.Constantin

Florentin Moraru subliniază că aceste prevederi nu pot face obiectul prezentei

iniţiative legislative deoarece  este o lege ordinară. Codul Penal al României este

o lege organică, iar modificarea şi completarea acestuia trebuie operată printr-o

iniţiativă separată, cu acelaşi nivel.

Această opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care subliniază necesitatea ca aceste reglementări să facă

obiectul unei iniţiative legislative separate.

Comisia a hotărât, în unanimitate, eliminarea art.38 din propunerea

legislativă.

Asupra art.39 din propunerea legislativă nu au fost făcute intervenţii,

fiind adoptat, în unanimitate, în forma propusă.

În finalul dezbaterilor la acest punct al ordinii de zi comisia a hotărât , în

unanimitate, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele care au fost

prezentate şi aprobate.
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La punctul 2 al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege privind

măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Proiectul de lege, aşa cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei, are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a

transmiterii virusului HIV/SIDA şi de protecţie a persoanelor afectate de acest

virus.

Prezentul proiect de lege cuprinde dispoziţii de fond privind

direcţionarea atribuţiilor instituţiilor abilitate să acţioneze pentru prevenirea

îmbolnăvirilor prin infectarea cu virusul HIV/SIDA . Proiectul de lege este

structurat pe 8 capitole care se referă la :

- activitatea de prevenire şi protecţie;

- identificarea resurselor necesare finanţării activităţilor de prevenire

şi protecţie;

- aplicarea eficientă a programelor de protecţie prin crearea unei

comisii interministeriale denumită �Comisia naţională pentru supravegherea,

controlul şi prevenirea cazurilor de infecţii HIV/SIDA �;

- pregătirea profesională de specialitate şi dezvoltarea cercetării

medicale în domeniu;

- confidenţialitatea datelor şi tratamentul adecvat persoanelor

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

În urma examinării pe articole a proiectului de lege, la propunerea

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.farm.Ion Burnei,

doamnei dep.Constanţa Popa, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru şi

dl.dep.Gheorghe Popescu, comisia a hotărât, în unanimitate, eliminarea textului

art.18.

Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea

cazurilor de infecţii HIV/SIDA este o comisie interministerială sub autoritatea

primului-ministru. În aceste condiţii, Comisia naţională este direct răspunzătoare
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în faţa Guvernului de activitatea desfăşurată, de modul de aplicare a programelor

de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV/SIDA , de asigurarea terapiei

specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizarea

rezultatelor.

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea

proiectului de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în

România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA cu

amendamentul propus şi adoptat de comisie.

La finalul lucrărilor comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei reiterează invitaţia de participare a membrilor comisiei la Congresul

Naţional de Anatomie care va avea loc la Iaşi, în perioada 29.05.  � 02.06.2002,

cu participare internaţională.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   
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