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 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

29.06.2004 între orele 14,30 – 18,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea propunerii legislative privind controlul bolilor cu 

transmitere sexuală ( BTS ) şi SIDA ( PL nr.588/2001) . 

2. Diverse. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la reexaminarea 

propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală ( BTS) 

şi SIDA ( PL nr.588/2001) retrimisă comisiei pentru întocmirea unui raport 

suplimentar. 

Livia



 2

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

numărul cazurilor de boli cu transmitere sexuală ( sifilis, gonoree, herpes 

genital, infecţia cu HIV ) şi SIDA este în creştere. La bărbaţi e prevalentă 

îmbolnăvirea cu sifilis şi gonoree, în timp ce , la femei, sunt mai frecvente 

îmbolnăvirile cu sancru, herpes genital şi cu tricomoniaza. Trebuie 

menţionate tendinţele îngrijorătoare privind reşterea îmbolnăvirilor cu 

transmitere sexuală, îndeosebi a sifilisului, în rândul tineretului, dar şi a 

îmbolnăvirii născuţilor vii prin transmiterea sifilisului de la mamă la făt. 

Prevalenţa îmbolnăvirilor pentru sifilis şi gonoree la bărbaţii de 15 – 49 ani 

este de 10 ori mai mare în România decât estimările Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii pentru regiunea noastră. Una din cauzele principale ale acestei 

situaţii o reprezintă absenţa unui control continuu şi eficient asupra 

prostituţiei. Modalităţile de abordare a fenomenului prostituţiei sunt doar 

două : ignorarea sau încercarea limitării lui. 

Codul penal al României pedepseşte practicarea prostituţiei cu 

închisoarea de la 3 luni la 3 ani şi, cu toate acestea, numărul prostituatelor 

este în creştere. 

Prezenta iniţiativă legislativă încearcă să ofere, pe lângă controlul 

bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, protecţie socială persoanelor care 

practică prostituţia şi să protejeze societatea de o serie de fapte reprobabile, 

conexe prostituţiei : proxenetismul, traficul de minori şi de femei, pedofilia, 

agresiunile fizice, violurile, evaziunea fiscală şi consumul de droguri. 

În multe ţări europene cu un regim democratic dezvoltat, prostituţia 

este reglementată sau tolerată, dar supusă, în toate cazurile, atenţiei unor 

factori de control social şi unor exigenţe morale şi sociale, inclusiv medicale. 

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare controlul 

bolilor cu transmitere sexuală, prin controlul prostituţiei, de către organele 
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abilitate ale statului, în scopul asigurării sănătăţii prezente şi viitoare a 

naţiuni române. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că 

dezincriminarea prostituţiei este absolut necesară pentru ca legea să devină 

funcţională şi să-şi atingă scopul propus de iniţiator, respectiv controlul 

sever al bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi SIDA şi reducerea 

semnificativă a acestora. 

În acest sens, prezenta propunere legislativă trebuie să cuprindă unele 

prevederi de modificare a art.328 şi 329 din Codul Penal. 

Astfel, prestarea de servicii sexuale în afara cadrului legal se 

pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. 

De asemenea, recrutarea şi traficul de persoane în vederea prestării de 

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

fapte, tragerea de foloase 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. 

Având în vedere faptul că, în prezent, Legea privind modificarea şi 

completarea Codului Penal al României se află în procedura de promulgare, 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să amâne 

finalizarea raportului suplimentar până la publicarea legii în Monitorul 

Oficial al României. 

 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, comisia a mai dezbătut şi alte 

probleme privind activitatea curentă. 
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Din numărul total al membrilor comisiei ( 16 ) a absentat motivat 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grupul Parlamentar al PSD ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


