
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 21 şi 22.05.2002   

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

21.05.2002, între orele 15,00 � 18,30  şi în ziua de 22.05.2002 între orele 9,00 �

14,00, având 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 prevenire a

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

HIV sau bolnave de SIDA .

3. Continuarea dezbaterilor  asupra Legii drepturilor pacientului.

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

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

unanimitate.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

La primul punct al ordinii de zi , dezbaterile generale asupra

propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi

SIDA au scos în evidenţă următoarele aspecte principale, prezentate de către

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei :
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- promovarea propunerii legislative este necesară, întrucât reprezintă

o formă de protecţie a societăţii faţă de proliferarea bolilor cu transmitere

sexuală;

- în ceea ce priveşte fondul reglementării se apreciază că propunerea

legislativă trebuie modificată substanţial, întrucât scopul acesteia este de

combatere a bolilor cu transmitere sexuală prin măsuri de prevenire şi control ;

- pentru a putea controla aceste boli este obligatoriu controlul

medical atât al persoanelor care prestează servicii sexuale, contra cost, cât şi a

celor care beneficiază de aceste servicii;

- sub aspectul desfăşurării activităţii de prestări servicii sexuale,

contra cost, propunerea legislativă trebuie să cuprindă 1 � 2 articole care să

prevadă organismele abilitate sub controlul cărora se află  această activitate.

În urma dezbaterilor pe articole s-au putut desprinde o serie de

amendamente de fond, dintre care menţionăm:

- Pentru a reflecta conţinutul propunerii legislative titlul legii a fost

modificat astfel: �Lege privind controlul infecţiilor cu sifilis, chlamydia,

gonococi şi HIV �;

- Conţinutul propunerii legislative a fost restructurat în 5 capitole,

astfel: Cap.I � Dispoziţii generale; Cap.II � Controlul infecţiilor cu sifilis,

chlamydis, gonococi şi HIV; Cap.III � Controlul activităţii de prestare servicii

sexuale; Cap.IV � Sancţiuni şi Cap.V � Dispoziţii finale şi tranzitorii.

- În cadrul capitolelor s-au formulat următoarele amendamente

principale:

- tratamentul bolilor determinate de infecţii cu sifilis,

chlamydia, gonococi şi HIV, este prescis şi eliberat, în sistem gratuit, pentru toţi

pacienţii. De asemenea persoanele gravide beneficiază, în sistem gratuit de

investigaţii de laborator privind sifilisul şi SIDA ( art.3);

- conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei

toate persoanele care prestează activităţi sexuale, contra cost, se supun

controlului medical periodic, precum şi persoanele care beneficiază de aceste
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servicii ( art.4). Aceste controale medicale sunt efectuate de către unitatea

sanitară şi medicul desemnate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei (art.5);

- activitatea persoanelor care prestează servicii sexuale, contra

cost, se desfăşoară numai individual, sub controlul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei , Ministerului de Interne, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,

reglementarea făcându-se 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 ( art.6, 7 şi 8), iar oportunitatea înregistrării şi funcţionării activităţii de

prestare servicii sexuale, contra cost, revine administraţiei publice locale.

- În ceea ce priveşte sancţiunile, propunerea legislativă cuprinde

prevederi privind suspendarea, după caz, temporar sau definitiv, conform

normelor de aplicare a legii, a activităţii persoanelor care prestează servicii

sexuale, contra cost şi care prezintă una din bolile prevăzute în lege. De

asemenea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 � 3 ani

activitatea de prestare servicii sexuale, contra cost, în afara cadrului legal.

Comisia a adoptat, în unanimitate, propunerea legislativă privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA, cu amendamentele care

vor face obiectul raportului comisiei.

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
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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;

- 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 dezbaterilor pe articole 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 un amendament care va face obiectul raportului comisiei.

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.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


