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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi . 

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

preşedintele comisiei . 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului 

de persoane ( PLX 309/2005). 

2. Dezbateri asupra propunerii privind controlul bolilor cu 

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

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative 

(PL 406/2003). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate (PLX 410/2004). 
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5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

6. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane ( PLX 309/2005) adoptat de către 

Senat, în şedinţa din 22 iulie 2005. 

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

traficul de persoane, în  special cel îndreptat împotriva femeilor şi 

copiilor, se află în atenţia Uniunii Europene , care militează pentru 

prevenirea şi combaterea acestui fenomen, aflat în strânsă legătură cu 

criminalitatea organizată şi care a înregistrat în ultima perioadă o 

intensificare semnificativă , cu multiple implicaţii economice, sociale şi 

morale, atât în plan naţional cât şi european. 

Proiectul prezentat , arată în continuare dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , 

asigură, alături de proiectul de act normativ pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România, transpunerea Directivei Consiliului 

nr.81/2004/EC din 29 aprilie 2004 privind permisul de rezidenţă eliberat 

cetăţenilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de fiinţe umane sau 

celor care au fost subiectul unei acţiuni pentru facilitarea imigraţiei 

ilegale, care cooperează cu autorităţile competente. Astfel, se 

reglementează condiţiile în care un străin despre care există motive 

serioase să se considere că este victimă a traficului de persoane poate 

beneficia de acordarea unei perioade de recuperare şi reflecţie, pentru a se 

reface, a ieşi de sub influenţa făptuitorilor şi a lua o decizie în cunoştinţă 
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de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente, respectiv 

drepturile de care o asemenea persoană beneficiază în perioada de 

recuperare şi reflecţie. Totodată, se instituie dreptul străinilor victime ale 

traficului de persoane de a li se acorda un permis de şedere temporară, în 

condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002. 

Proiectul propune introducerea unor circumstanţe agravante 

suplimentare celor deja instituite prin Legea nr.678/2001, intervine 

dl.dep.Movilă Petre , săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane de către 

un funcţionar public, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, care se 

regăseşte între agravantele enumerate de art.24 din Convenţia Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, încheiată la 

Varşovia la 16 mai 2005 şi semnată de Românie la aceeaşi dată, respectiv 

punerea în primejdie a vieţii victimei,  se regăseşte în cuprinsul art.3 din 

Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.629 din 19 iulie 2002 privind 

combaterea traficului de persoane. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică subliniază că, potrivit Protocolului 

privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane , în 

special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 

împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, cât şi potrivit 

Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane 

sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau serviciile forţate, sclavia 

sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe şi 

totodată în considerarea faptului că exploatarea se poate face şi atunci 

când există consimţământul persoanei pentru desfăşurarea unor activităţi 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, 

sănătate şi securitate. Proiectul propune modificarea art.2 pct.2 lit.a) din 

lege, în sensul instituirii unor condiţii alternative şi nu cumulative, 

raportat la exploatarea muncii unei persoane. 
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Un alt aspect care s-a avut în vedere, arată dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru  este cel legat de diferenţierea pedepselor pentru infracţiunile 

privind traficul de minori şi traficul de persoane propriu-zis. În context, 

având în vedere faptul că pedeapsa pentru infracţiunea privind traficul de 

minori între 15 şi 18 ani are aceleaşi limite ca şi pedeapsa pentru 

infracţiunea privind traficul de persoane , în formă simplă, se propune 

majorarea cuantumului pedepsei pentru infracţiunile privind traficul de 

minori, indiferent de vârsta victimei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază că, având în vedere experienţa 

pozitivă acumulată  în activitatea de urmărire penală şi judecată a 

traficului de droguri, fenomen infracţional conex traficului de persoane, 

se propune instituirea unei cauze de reducere a pedepsei, care se 

constituie într-un instrument eficient pentru combaterea infracţiunilor 

grave, prin determinarea persoanelor care deţin informaţii decisive cu 

privire la săvârşirea unor astfel de infracţiuni să furnizeze aceste 

informaţii organelor judiciare. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil  proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane ( PLX 309/2005), în forma adoptată de 

către Senat. 

 

La punctul doi  al ordinii de zi, comisia a procedat la reexaminarea 

propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală       

( BTS) şi SIDA ( PL nr.588/2001) care a fost retrimisă comisiei pentru 

întocmirea unui raport suplimentar. 

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

în prezent, una din cauzele principale privind creşterea numărului de 
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cazuri de boli cu transmitere sexuală, o reprezintă absenţa unui control 

continuu şi eficient asupra prostituţiei. 

Această propunere legislativă care a suscitat multe discuţii este 

oportună, după cum s-a reliefat în cadrul numeroaselor audieri care au 

avut loc la comisie şi la care au participat, în calitate de invitaţi,  distinse 

personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi medicale, reprezentanţi ai Bisericii 

Ortodoxe Române şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

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 fapte reprobabile, conexe 

prostituţiei, precum  proxenetismul, traficul de minori şi de femei, 

pedofilia, agresiunile fizice, violurile 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. 

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

subliniază că propunerea legislativă nu are ca scop principal legalizarea 

prostituţiei, ci numai controlul bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi 

SIDA. Prestarea de servicii sexuale, într-un cadru nereglementat , 

reprezintă o cauză majoră şi reală a proliferării bolilor cu transmitere 

sexuală, însă trebuie avute în vedere şi celelalte cauze care generează 

bolile mai sus menţionate şi la care propunerea legislativă nu face 

referire. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petre , care este de acord cu 

antevorbitorul său, subliniază că, prezenta iniţiativă legislativă, prin 

prevederile privind controlul bolilor cu transmitere sexuală, va duce la 

micşorarea riscului de răspândire a acestora. Astfel, propunerea 

legislativă devine o necesitate. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, pentru elaborarea propunerii 

legislative, s-a  folosit ca sursă de documentare legile din domeniu din 

ţările  Europei ( Ungaria, Belgia, Olanda, Germania ) care reglementează 

pe de o parte măsurile privind profilaxia bolilor venerice, obligativitatea 

tratamentului şi instituirea sancţiunilor aplicabile în domeniu, iar pe de 

altă parte conţin reglementări privind legalizarea prostituţiei. În anul 

2001, în Germania, a fost adoptată Legea privind prostituţia prin care se 

prevede protecţia juridică şi socială a prostituatelor ( contract de muncă, 

taxe, impozite, etc.). Pentru a exercita un control eficient asupra bolilor 

cu transmitere sexuală şi SIDA, Ministerul Sănătăţii din Germania a 

impus, în practicarea acestei profesiuni, folosirea obligatorie a 

prezervativelor. De asemenea, Germania a interzis reclama expresă la 

adresa acestor activităţi. Totodată, domnia sa a studiat reglementările din 

România din anii 1930 privitoare la bolile cu transmitere sexuală şi 

prostituţie şi a preluat idei care se regăsesc în iniţiativa depusă la Camera 

Deputaţilor din anul 1999. 

În prezent, în conformitate cu un raport editat sub egida USAID, 

prelevanţa  în România pentru sifilis şi gonoree la bărbaţii de 15 – 49 ani 

este de 10 ori mai mare decât estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

pentru regiunea noastră; incidenţa sifilisului congenital a crescut în 2000 

la 182 de cazuri; incidenţa cazurilor de SIDA la adulţi a crescut la 1 – 2 

cazuri zilnic în 2002. 

În continuare, dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că, în prezent,  

se constată o creştere globală a persoanelor HIV pozitive şi a celor cu 

infecţii cu chlamidya şi, în consecinţă,  se impune o lege pentru controlul 

acestor boli , care să pună accentul pe prevenţia transmiterii acestora. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte 

faptul că, în anul 2002, la întâlnirea de la Snagov cu Primul Ministru 

domnul Adrian Năstase, toţi factorii de răspundere din domeniul sănătăţii 
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au fost de acord cu promovarea unui proiect de lege privind legalizarea 

prostituţiei. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că pentru eficientizarea prevenţiei 

bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, propunerea legislativă trebuie să 

trateze, în principal această problemă, dar trebuie să cuprindă şi câteva 

prevederi privind problematica practicării prostituţiei. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că legea este oportună şi trebuie 

finalizată. Referitor la impactul pe care îl are aplicarea acestei legi asupra 

populaţiei, domnia sa  apreciază că acesta va fi unul pozitiv, întrucât se 

vor reduce şi numărul de boli cu transmitere sexuală, precum numărul de 

cazuri SIDA şi, în consecinţă, vor scădea şi cheltuielile din acest sector 

medical. 

Pe de altă parte, prin igiena impusă în stabilimentele în care se 

oferă servicii sexuale, va scădea numărul îmbolnăvirilor la contractanţi. 

Între explozia bolilor cu transmitere sexuală şi prostituţie, care în 

prezent se practică într-un mod mascat, există o relaţie de cauzalitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte că 

propunerea legislativă a suferit o serie de modificări, începând cu titlul 

acesteia şi a fost corelată cu prevederile Comunităţii Europene de 

supraveghere epidemiologică şi control a bolilor transmisibile. De 

asemenea, aşa cum reiese din raportul comisiei, s-a precizat cu claritate 

care este obiectul de reglementare a legii, respectiv  măsuri de control şi 

profilaxie privind îmbolnăvirea prin sifilis şi infecţia cu chlamidya, 

gonococi şi HIV . 

Pentru a asigura controlul şi limitarea răspândirii acestor boli şi 

pentru a preveni transmiterea infecţiei de la mamă la făt, în raportul 

comisiei s-au introdus texte noi referitoare la tratament şi la controlul 

activităţii de prestare de servicii sexuale. 
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Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că o problemă importantă care 

trebuie rezolvată, pentru ca legea să fie aplicabilă,  este dezincriminarea 

prostituţiei. În prezent, prestarea de servicii sexuale în afara cadrului legal  

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază că 

prezenta propunere legislativă trebuie să cuprindă  prevederi de 

dezincriminare a prostituţiei prin  modificarea art.328 şi 329 din Codul 

Penal. De asemenea,  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. 

Astfel, prestarea de servicii sexuale în afara cadrului legal se 

pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. 

Totodată, 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. 

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

amâne discuţiile asupra propunerii privind controlul bolilor cu transmitere 

sexuală BTS şi SIDA (PL 588/2001) până la primirea unui punct de 

vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a luat în discuţie proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2003 

privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii 

eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea 

unor acte normative (PL 406/2003). 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că 

obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă îl 

constituie modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate şi a Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, în scopul 

eficientizării utilizării fondurilor în sistemul sanitar şi a stabilirii 

modalităţilor de plată a creanţelor anterioare datei de 31 decembrie 2002, 

precum şi modificarea art.8 din Legea nr.309/2002, privind recunoaşterea 

şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 

cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, şi 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în 

mod gratuit a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru 

unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. 

Referitor la Art.I şi III din proiectul de lege, domnia sa informează 

pe membrii comisiei că acestea au fost abrogate prin O.G.nr.59/2004 

privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 

sanitar şi respectiv Legea nr.99/2004 pentru aprobarea O.G.nr.70/2002 

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 

local. 

În ceea ce priveşte Art.II, acesta se referă la modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi 

propune recunoaşterea  şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, 

în perioada 1950-1961, în condiţiile în care nu realizează alte venituri 

decât cele provenite din legile speciale şi pensii. 

Art.45 din proiectul de lege precizează două noi atribuţii ale 

Ministerului Sănătăţii. 
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În continuare, dl.dep.Paveliu Sorin arată că O.G.nr.150/2002 se 

află în discuţia Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului şi 

propune amânarea discuţiilor până la sesizarea pe fond a comisiei cu 

acest proiect de lege. 

Dl.dep.Dida Corneliu Ioan  consideră că dezbaterea acestui proiect 

de lege ar încurca procesul legislativ şi în consecinţă este pentru 

amânarea discuţiilor. 

Dl.dep.Paveliu Sorin propune să se ceară punctul de vedere al 

Guvernului,întrucât acest proiect de lege se referă la întărirea disciplinei 

financiare în sistemul de sănătate. 

Dl.dep.Buşoi Cristian Silviu arată că proiectul de lege are  în 

vedere măsuri pentru întărirea disciplinei financiare şi a creşterii 

eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar şi în consecinţă este 

nevoie de un punct de vedere al Ministerului Sănătăţii.  

Dl.dep.Ciocâlteu Alexandru consideră că  este necesar punctul de 

vedere al Guvernului, deoarece la Senat există o nouă propunere 

legislativă privind Legea asigurărilor sociale de sănătate a cărui raport al 

comisiei a fost respins. De asemenea, tot la Senat se află O.G.nr.150/2002 

privind asigurările sociale de sănătate care a fost respinsă de comisie. 

Domnia sa propune amânarea dezbaterilor asupra acestui punct din 

proiectul de lege până la finalizarea Legii asigurărilor de sănătate de către 

Comisia de sănătate, ecologie şi sport a Senatului. 

În plus, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că, 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor nu a fost 

sesizată cu dezbaterea  Ordonanţei Guvernului nr.150/2002. 

Dl.dep.Paveliu Sorin este de acord cu afirmaţia antevorbitorului, 

subliniind că Art.II din proiectul de lege se referă în totalitate la 

modificarea O.G.nr.150/2002. În consecinţă supune la vot amânarea 

dezbaterilor asupra Art.II din proiectul de lege până la sesizarea pe fond a 
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comisiei cu O.G.nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

În continuare, comisia a luat în discuţie Art.IV din proiectul de 

lege. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că obiectul 

de reglementare constă în modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a 

asistenţei medicale , medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii 

de persoane prevăzute în legi speciale, prin includerea în această 

categorie şi a persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 

Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. 

Domnia sa apreciază că toate gratuităţile acordate unor categorii de 

persoane trebuie să aibă o sursă de finanţare, alta decât fondul de 

asigurări de sănătate. În consecinţă propune amânarea discuţiilor până la 

primirea unui punct de vedere a Guvernului. 

Pe de altă parte, dl.dep.Paveliu Sorin, arată că Art.IV este corelat 

cu Art.II, din proiectul de lege, care are acelaşi obiect de reglementare, şi 

care a fost amânat  până la sesizarea pe fond cu O.G.nr.150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate. 

Dl.dep.Dida Corneliu Ioan apreciază că proiectul de lege în 

integralitatea lui necesită un nou punct de vedere al Guvernului şi ca atare 

este de acord cu amânarea dezbaterilor. 

Dl.dep.Paveliu Sorin arată că prevederile Art.V şi VI trebuie 

amânate, întrucât sunt corelate cu Art.II şi Art.IV din proiectul de lege. 

La finalul discuţiilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  supune la vot , iar comisia a votat în unanimitate, amânarea 

Art.IV, Art.V şi Art.VI din proiectul de lege, până la primirea unui punct 

de vedere al Guvernului şi sesizarea comisiei cu Ordonanţei Guvernului 
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nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea propunerii legislative privind asigurările sociale 

de sănătate (PLX 410/2004) respinsă de către Senat în şedinţa din 24 

iunie 2004. 

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

amâne dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative pentru ca, în 

conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, aceasta să fie examinată împreună cu propunerea legislativă 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, care aşteaptă votul final al Plenului Senatului. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

mai discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  


