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Etapa cercetării calitative

Etapa cercetării cantitative

Sindromul imunodeficienței umane dobândite (SIDA)

Persoană gay

Persoană heterosexuală

Persoană  transgender

Etapa cercetării calitative: Acest simbol marchează că datele din 
respectiva secțiune rezultă din etapa calitativă a cercetării sociologice. 

Etapa cercetării cantitative: Acest simbol marchează că datele din 
respectiva secțiune rezultă din etapa cantitativă a cercetării sociologice. 

Persoană transgender. Acest simbol marchează o discuție/ mențiune 
legată de o persoană transgender, sau trans. Acesta este un termen 
umbrelă care include acei oameni care au o identitate de gen diferită 
de sexul atribuit la naștere. Termenul include acele persoane care 
simt necesitatea, preferă sau aleg, prin limbaj, termeni de adresare, 
îmbrăcăminte, accesorii, machiaj sau modificări corporale, să se 

Persoană heterosexuală. Acest simbol marchează o discuție/ mențiune 
legată de o persoană heterosexuală, adică o persoană atrasă sexual și/ 
sau romantic de persoane de alt gen decât ele (exemplu: un bărbat atras 
de o femeie; o femeie atrasă de un bărbat). 

Persoană gay. Acest simbol marchează o discuție/ mențiune legată de 
o persoană gay, adică o persoană atrasă de alte persoane de același gen 
ca ea (exemplu: un bărbat atras de alți bărbați, o femeie atrasă de alte 
femei). 

HIV/ SIDA: Acest simbol marchează o discuție despre HIV/SIDA despre 
persoane seropozitive HIV. HIV vine de la Human Immunodeficiency 
Virus (Virusul Imunodeficienței Umane). HIV atacă sistemul imunitar 
și vătămează gradual. Asta înseamnă că, fără tratament și îngrijiri, o 
persoană care trăiește cu HIV, riscă să dezvolte infecții serioase și cancere, 
pe care un sistem imunitar sănătos le-ar îndepărta. Tratamentul actual 
HIV funcționează prin reducerea cantității de virus din corp, astfel încât 
sistemul imunitar să poată funcționa normal. Acesta nu poate scăpa de 
HIV complet, dar cu tratamentul și îngrijirea potrivită, o persoană cu HIV 
se poate aștepta să trăiască o viață lungă și sănătoasă.
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Persoană consumatoare de droguri

Persoană ce practică sexul comercial

 Activiști sociali

Cadre medicale

Surse pentru glosar: 

• Informat HIV, Asociația Sens Pozitiv: https://informathiv.ro/;  

• Raportul Trans în România, Asociația Accept: https://
transinromania.ro/trans-in-romania/;  

• Understanding Sex Work in an Open Society, Open Society 
Foundations: https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/
understanding-sex-work-open-society

Persoană care practică sexul comercial. Acest simbol marchează o 
discuție/ mențiune legată de persoanele care practică sexul comercial, 
adică persoane adulte care, ocazional sau regulat, primesc bani sau 
bunuri în schimbul unor servicii sexuale consensuale sau spectacole/ 
reprezentații erotice.

Activiști sociali. Acest simbol marchează o discuție/ mențiune legată de 
activiști sociali, și anume acele persoane care luptă pentru drepturile 
persoanelor defavorizate sau discriminate, cum ar persoane care trăiesc 
cu HIV, persoane LGBTQ+, persoane rome etc.

Cadre medicale. Acest simbol marchează o discuție/ mențiune legată 
de cadre medicale: medici, asistente medicale, infirmiere etc. 

Persoană consumatoare de droguri. Acest simbol marchează o discuție/ 
mențiune legată de persoanele consumatoare de droguri. În această 
cercetare ne-am concentrat în special pe persoanele care utilizează 
droguri injectabile, ele constituind una dintre categoriile la risc pentru 
infectarea cu HIV. 

prezinte diferit față de așteptările legate de genul atribuit lor la naștere. 
Acest concept cuprinde persoanele care au parcurs tranziția medicală 
sau juridică (persoane cu un trecut trans), dar și pe persoanele care 
se identifică transgender dar nu tranziționează, precum și pe toți cei 
care au o identitate de gen sau o exprimare a genului neconformă cu 
standardul de „masculin” sau „feminin”. 
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II. Introducere



9

Contextul cercetării

„Organizing for Change” este un proiect ce își propune să susțină combaterea 
HIV/SIDA prin diferite acțiuni adresate MSM, TG, persoanelor care practică munca 
sexuală și persoanelor HIV pozitive. 

În cadrul acestui proiect, ACCEPT și ECPI au coordonat desfășurarea unei cercetări 
sociologice cu scopul de a înțelege care sunt nevoile de sănătate ale persoanelor 
HIV pozitive și LGBTI, care sunt dificultățile cu care se confruntă aceste persoane 
și cum răspunde cadrul legislativ din România acestor provocări.

Prezentul raport cuprinde trei secțiuni principale: 

• cercetare exploratorie calitativă ce își propune să evidențieze nevoile de 
sănătate ale persoanelor care trăiesc cu HIV,

• cercetare cantitativă care analizează datele obținute în urma aplicării unui 
chestionar online pe un eșantion de 139 persoane, 

• cercetare juridică asupra legislației relevante.

Obiectivele cercetării

Investigarea Status Quo-ului actual cu privire la:

• informarea, 
• educarea, 
• prevenirea și 
• accesarea serviciilor de sănătate de către persoanele MSM, TG, cei ce 

practică muncă sexuală și persoanele HIV pozitive. 

• Identificarea nevoilor și provocărilor cu care se confruntă aceste persoane 
precum și impactul acestor situații asupra sănătății fizice, mentale și 
emoționale a beneficiarilor serviciilor de sănătate.

• Investigarea percepțiilor și a situațiilor discriminatorii în contextul accesării 
serviciilor de sănătate.

• Oglindirea cadrului legislativ în viața de zi cu zi a MSM, TG, cei ce practica 
muncă sexuală și persoanelor ce trăiesc cu HIV. 
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Metodologia cercetării

Etapa 1: Cercetarea calitativă

• Design metodologic: 13 Interviuri în Profunzime cu durata interviului de 
aproximativ 60 minute și 2 Grupuri de Dezbatere cu durata discuției de 
aproximativ 120 minute.

• Grup țintă investigat: a fost inclus un mix de actori sociali relevanți subiectului 
investigat: persoane HIV pozitive, activiști din domeniul HIV/SIDA, activiști 
din domeniul sănătătii sexuale și reproductive și drepturile femeilor și 
persoane din cadrul sistemului de sănătate.

• Datele culese în cadrul cercetării calitative nu au reprezentativitate statistică 
datorită eșantionului restrâns. Rolul cercetării calitative a fost de a explora și a 
înțelege care sunt provocările cu care se confruntă persoanele seropozitive.

Etapa 2: Cercetarea cantitativă

• Eșantionul a fost format din: 139 de respondenți (persoane LGB/MSM, 
persoane care trăiesc cu HIV, persoane ce practică sexul comercial, persoane 
transgender, persoane fără adapost)

• Distribuție la nivel național (respondenți din 24 județe, din 27 de 
localități)

• Mix echilibrat pe grupe de vârstă 18-65 ani (distribuție bună, în special 
în intervalul 18-45 ani) și activ-pasiv în câmpul muncii

Structura eșantionului în etapa cantitativă
Vârsta respondenților

Câți ani ai?
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Genul respondenților

Răspunsul la întrebarea „Gen” a fost lăsat deschis, pentru ca participanții să își 
poată defini și declara identitatea de gen așa cum doresc.

Categorii de interes incluse în studiu

Cotă de eșantionare prestabilită minim 30% HIV+ și minim 50% LGBT, pentru 
a avea un eșantion reprezentativ pentru subiectul investigat și care să reflecte 
comunitatea de interes pentru acest studiu. 

Gen

În care dintre categoriile de mai jos te regăsești?
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În ceea ce privește ocupația actuală, jumătate (53%) dintre respondenți lucrează 
cu normă întreagă, 9% lucrează cu jumătate de normă, iar 38% nu lucrează. 

Ca nivel de studii, majoritatea respondenților (87%) au absolvit cel puțin liceul 
(școala primară 8%, școala profesională/ Colegiu Tehnic 4%, liceu 25%, universitate 
35%, studii post-universitare 27%), iar în ceea ce privește momentul diagnosticului 
HIV pozitiv, pentru jumătate dintre respondenți a avut loc în ultimii 5 ani. 

Etapa 3: Cercetarea juridică

Cercetarea juridică a identificat și structurat reperele legale principale și cadrul 
juridic medical. În demersul analitic, au fost  considerate sursele cele mai 
relevante care compun cadrul normativ HIV/SIDA, precum: Legea HIV și normele 
sale de aplicare, Legea privind drepturile pacientului si alte norme din sistemul 
medical si privind protecția socială, Codul Penal, Ordonanța privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare. 

Prezentul raport prezintă rezultatele integrate ale cercetării sociologice și a celei 
juridice. 

Demersul sociologic identifică și expune dificultățile pe care le întâmpină 
persoanele ce trăiesc cu HIV și cele din comunitatea LGBT în a accesa serviciile 
de sănătate din România. 

Cercetarea juridică este complementară studiului sociologic și evidențiază cadrul 
legal ce ar trebui să asigure protecția persoanelor seropozitive. 

Ocupație
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III. Cercetarea 
sociologică
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Secțiunea 1: Explorarea nevoilor persoanelor ce 
trăiesc cu HIV în accesarea serviciilor de sănătate 
din România

În urma interviurilor în profunzime desfășurate în cadrul cercetării 
calitative, s-a evidențiat o corelație pozitivă intre nivelul de educație al 
participanților la studiu (persoane seropozitive) si propria gestionare a 
stării de sănătate: cu cât nivelul de educație este mai înalt (facultate, studii 
de masterat), cu atât propria stare de sănătate este mai bine gestionată de 
către persoanele seropozitive. Persoanele ce au un nivel de educație ridicat 
au reușit sa obțină o încărcătură virală nedetectabilă datorită unei aderențe 
crescute față de tratamentul prescris. Astfel, starea acestora de sănătate 
este descrisă mai degrabă cu focus pe zona comorbidităților (lipodistrofie, 
afecțiuni pulmonare, afecțiuni endocrinologice etc) si nu pe HIV. 

În cazul persoanelor cu nivel de educație scăzut ce proveneau mai degrabă din 
rândul consumatorilor de droguri și a persoanelor ce practică sexul comercial, 
starea de sănătate era adesea descrisă in termeni de SIDA, având o gestiune 
precară vis-a-vis de diferitele manifestări ale bolii. Aderența față de tratament 
era foarte scăzută, într-un caz chiar inexistentă. 

Atitudinea pacienților seropozitivi vis-a-vis de propriul statut de 
persoană infectată cu HIV, este generată de 2 mari factori:

Consumatorii de droguri și persoanele ce practică sexul 
comercial cu un nivel de educație scăzut (indiferent de 
orientarea sexuală a acestora) privesc cu mult negativism și 
resemnare statutul lor de persoane seropozitive. Teama de 
moarte este un subiect frecvent ancorat în conversațiile lor.

Aderența scăzută față de tratament este un efect generat de 
un întreg cerc vicios: lipsa accesului la informații, îi face pe 
aceștia să nu conștientizeze importanța tratamentului, iar 
cadrele medicale sunt reticente în a le explica acestor pacienți 
care sunt efectele pe termen lung din punct de vedere 
medical. Chiar mai mult, acești pacienți au uneori parte de 
comportamente ostile din partea cadrelor medicale și astfel, 
ajung să refuze să mai meargă la spital.

Persoanele transgender, 
heterosexuale și persoanele gay 
cu un nivel de educație înalt, 
sunt mai degrabă tolerante 
și optimiste când vine vorba 
despre faptul că sunt HIV+. 
Aceste persoane își proiectează 
un viitor pe termen lung, își fac 
planuri de dezvoltare personală 
și își doresc să se implice activ 
în campanii de prevenție și 
informare despre HIV și despre 
SIDA.
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Cadrele medicale intervievate în cadrul studiului, consideră că progresul 
medical din punct de vedere al terapiei pentru HIV, a fost unul 
impresionant față de anul de referință 1997 – 1998. Schemele terapeutice 
au evoluat foarte mult și în prezent, HIV este privită drept o boală cronică 
ce poate fi „comparată cu hipertensiunea sau diabetul zaharat”.

Dacă ar trebui să aleg între HIV sau diabet, aș alege cu veselie HIV. Se trăiește mult 
mai decent cu HIV decât cu diabet. (cadru medical)

Traseul medical și emoțional al pacientului seropozitiv

Traseul medical al pacientului seropozitiv este acompaniat de multă 
incertitudine ce sporește anxietatea și duce la dezechilibre emoționale.

 

 

Apare starea 
de moleșeală, 

dureri 
musculare, 

cefalee, tuse, 
febră. Unii 
pacienți 

experimentează 
răceli foarte 

puternice care 
îi determină să 
facă investigații 
suplimentare.

Testul ELISA 
(test triaj)

Testul 
Western 

Blot (test de 
confirmare)

Ambele teste 
se efectuează 
în laboratoare 
de colectare a 

analizelor.

În urma confirmării 
testului Western 

Blot, pacientul este 
direcționat către un 
medic infecționist 

care-l va prelua 
pentru management 

terapeutic si 
supraveghere. Medicul 
infecționist va certifica 

diagnosticul final.
ONG-urile intervin în 
această etapă și oferă 

suport.

Inițierea 
tratamentului 
este făcută de 
către medicul 

infecționist.
Obiectivul 
terapeutic 

este scăderea 
încărcăturii 

virale la valori 
cât mai reduse 

pentru perioade 
lungi de timp în 
vederea refacerii 

sistemului 
imunitar.

După 
acomodarea 
pacientului 
cu terapia 

antiretrovirală 
și cu noul 

stil de viață, 
starea de spirit 
a acestuia se 

îmbunătățește. 
Aderența la 
contribuie 
decisiv la 

calitatea vieții 
pacientului.

Apare starea de 
moleșeală, dure Lipsa 

tratamentului, în special 
în cazul persoanelor 
recent diagnosticate, 
impactează puternic 
echilibrul pacientului 

seropozitiv și pune 
in pericol beneficiul 
terapeutic anterior 

dobândit. Dureri 
musculare, cefalee, 

tuse, febră. Unii pacienți 
experimentează răceli 
foarte puternice care 
îi determină să facă 

investigații suplimentare.
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Provocările asociate HIV/SIDA

Provocările persoanelor seropozitive investigate în cadrul cercetării calitative, 
s-au putut grupa în două mari categorii: provocări directe și provocări indirecte 
generate de prezența virusului HIV in viața lor.

● Starea de sănătate afectată in mod negativ: frecvente stări de moleșeală, 
frecventă oboseală cronică, greață, dureri musculare si dureri articulare, 
erupții cutanate, febră, frisoane, tuse

● Impactul tratamentului asupra stării de sănătate: multiple reacții 
adverse (vărsături, moleșeală, scaune apoase, probleme dentare etc), 
apariția bolilor asociate precum candida, oboseala terapeutică ce se 
instalează datorită faptului că tratamentul trebuie administrat pe viață, 
rigurozitatea modului de administrare a tratamentului are un puternic 
impact si asupra vieții sociale a persoanelor seropozitive

o Lipsa tratamentului reprezintă o altă provocare căreia trebuie să-i 
facă față persoanele seropozitive. 

● Lipsa pastilelor este un subiect recurent, persoanele HIV+ 
se confruntă în fiecare an cu această situație fără a primi 
explicații referitoare la „când și cum” se va soluționa această 
problemă. Soluțiile alternative oferite de către sistemul 
medical sunt:

● Oferirea tratamentului antiretroviral pentru perioade scurte 
de timp: pentru 7 – 10 zile; pentru 2 săptămâni; pentru o 
lună. Această alternativă generează multiple perturbări în 
stilul de viață al persoanelor seropozitive. Ele sunt nevoite 
să se învoiască frecvent de la serviciu pentru a merge să-și 
ridice tratamentul. În plus, vizita frecventă la spital, aduce 
expunerea accentuată a pacienților și imposibilitatea păstrării 
confidențialității diagnosticului în cadrul comunității din 
care fac parte.

● Vizita la spital este pentru toți respondenții investigați o sursă 
de anxietate și un factor ce le reamintește constant de boală. 
Vizitarea frecventă a spitalului pentru ridicarea tratamentului 
contribuie semnificativ la amplificarea acestei neliniști si 
la dezvoltarea unei „fobii de spital” în rândul persoanelor 
seropozitive.



17

Îți dai seama că dacă sunt la spital in fiecare săptămână ca să-mi iau tratamentul, 
e aproape imposibil să nu mă întâlnesc pe holuri cu cineva cunoscut. Eu cel mai 
mult îmi doresc să nu afle lumea despre boala mea, într-un oraș mic dacă se știe 
așa ceva, îți poți lua la revedere de la job, de la prieteni...ca să nu mai zic ce impact 
ar avea asupra părinților mei. (persoană LGB HIV+)

● Schimbarea schemei terapeutice cu tratamente ce sunt 
disponibile.  Adesea, schemele terapeutice recomandate 
drept substitut, sunt scheme „învechite” ce conțin tratamente 
inferioare din punct de vedere al profilului de tolerabilitate 
asociat medicamentului prescris. Această alternativă 
alimentează temerea pacienților de a dezvolta rezistență față 
de terapie și astfel, beneficiul terapeutic să fie compromis

● Oferirea preferențială a tratamentului doar pacienților 
încadrați într-un stadiu avansat de severitate a bolii. 
Protocoalele actuale ce ghidează management-ul 
pacientului seropozitiv, îndrumă cadrele medicale spre 
acordarea imediată și nepreferențială a tipului de tratament, 
tuturor pacienților diagnosticați cu HIV.

Eu nu am primit nici un tratament în primii doi ani după diagnosticare deoarece 
analizele mele arătau foarte bine și medicul a spus că nu e nevoie de tratament. 
Trebuia să o anumită valoare a CD4 și a viremiei ca să pot intra pe tratament. 
Ulterior, s-au schimbat aceste protocoale și acum, pacientul trebuie să primească 

tratament imediat după diagnosticare (persoană heterosexuală, HIV+) 

Sănătatea emoțională afectată in mod negativ: frecvente stări de 
anxietate, inadecvare, depresie, stimă de sine scăzută, sentimente de 
vinovăție și gânduri suicidale. 

● Viața socială este puternic afectată: autoizolare si lipsa/limitarea relațiilor 
sexuale datorită temerii de a nu transmite virusul mai departe (în special 
in rândul persoanelor cu un nivel de educație mai scăzut), frecvente 
situații discriminatorii ce duc la respingerea persoanelor seropozitive 
(evitarea si stigmatizarea persoanelor HIV+, excluderea acestora din 
cercul de prieteni, umilirea persoanelor seropozitive, dificultăți în a lega 
relații pe termen lung etc). Nu virusul in sine este stigmatizant ci felul 
in care persoana seropozitivă a ajuns sa fie infectată: HIV+ este adesea 
asociat cu un comportament sexual depravat, cu consumul de droguri 
precum și cu o altă orientare sexuală decât cea heterosexuală.
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Eu nu înțeleg de ce oamenii sunt empatici și dau dovadă de compasiune când vine 
vorba despre persoane bolnave dar nu și când e vorba despre persoane HIV+. Ai zice 
ca noi nu suntem bolnavi ci că trebuie să fim pedepsiți pentru că avem acest virus. 
Ei simt nevoia să blameze și să instige la comportamente discriminatorii...de parcă 
asta ne-ar face să ne vindecăm. (persoană heterosexuală HIV+)

● Expunerea la situații cu potențial discriminatoriu în 
interacțiunea cu autoritățile: sistemul medical si Poliția. 
Interacțiunea cu sistemul medical a evidențiat situații în care 
persoanele seropozitive s-au simțit umilite și au considerat că 
dreptul la tratament le-a fost respins. Tratarea problemelor 
dentare si a afecțiunilor ginecologice au fost enumerate printre 
cele mai des întâlnite situații cu potențial discriminatoriu.

o Atitudine umilitoare și comportament agresiv în rândul 
polițiștilor comunitari/jandarmilor publici,  este menționat 
în special de către consumatorii de droguri si practicanții 
sexului comercial

Medicul stomatolog s-a speriat în momentul în care i-am spus diagnosticul meu 
și l-am văzut cum devenea mereu agitat în preajma mea. A început să-mi amâne 
programările și până la urmă mi-a spus că nu mă mai poate primi. (persoană 
LGBT HIV+)

Cred ca acea vizită la medicul cardiolog a fost cea mai scurtă consultație pe care 
am avut-o vreodată. După ce i-am spus că sunt o persoană seropozitivă, mi-a spus 
imediat că are foarte mulți pacienți si nu mă mai poate primi și pe mine. L-am 
văzut cum a luat o compresă pe care a pus spirt și a atins clanța cu acea compresă 
în mână când a deschis ușa ca să mă poftească afară. (persoană LGB HIV+)

La spital nici nu au vrut să-mi mai dea pastile, au zis că le arunc așa că nu-mi mai 
dau. Dar eu nu le arunc, ne bagă pe toți în aceiași oală și nu e corect. Și garda când 
vine pe stradă, strigă la mine „Pleacă de acolo, Sidosule!” și se feresc de mine de zici 
că am ciumă. (persoană consumatoare de droguri HIV+)

Provocările cadrelor medicale în managementul pacienților 
seropozitivi sunt legate de lipsa de complianță a pacienților față de 
tratament. Ei consideră că sunt relativ puțini pacienți seropozitivi ce 
sunt cu adevărat aderenți (își respectă tratamentul în proporție de peste 
90%) și acest fapt se datorează unei lipse de conștientizări a riscurilor și 
efectelor pe termen lung a bolii.
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Mai sunt menționate și provocări de ordin logistic și financiar ce limitează 
campaniile de informare publică cu privire la HIV și SIDA și astfel, persistă o 
înțelegere limitată a bolii în rândul populației generale.

Într-o fază incipientă a interviului cantitativ, am estimat ponderea 
provocărilor de care au parte persoanele seropozitive din cauza stării de 
sănătate actuale și cât de des se confruntă cu ele, încercând să acoperim 
provocările evidențiate în etapa cercetării calitative:

•	 Provocări generate de stadiul bolii/viața cu HIV (impactul asupra stării de sănătate 
în general, în cazul în care nu sunteți HIV+ dar aveți probleme de sănătate)

•	 Provocări generate de tratamentul luat în prezent (efecte secundare cauzate de 
tratament)

•	 Provocări în relație cu sistemul de sănătate (dificultăți în obținerea tratamentului 
din cauza modului de distribuție/absența tratamentului, întreruperi recurente de 
tratament)

• Provocări de natură emoțională (impact psihologic/emoțional + viața personală/
relații)

• Provocări de natură socială (stigmatizare, discriminare, autoizolare, incapacitate 
fizică de a lua parte la diferite activități, refuzul anumitor servicii medicale etc.)

Cele mai mari provocări s-au dovedit a fi cele de natură emoțională (58%), cele 
întâmpinate în relația cu sistemul de sănătate (45%) și cele de natură socială (45%).

Provocări
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Datele din concluzia de mai sus reprezintă cumul de procente codurile 3=Uneori, 4=Des, 
5=Foarte des 

*Altele (34 respondenți). Majoritatea mențiunilor au fost legate de relația/interacțiunile 
cu medicii și personalul medical (nu foarte LGBT friendly, lipsa de empatie/nerespectarea 
identității de gen prin presupunerea că sexul de la naștere e același cu genul actual/frica 
de a se prezenta pentru control ginecologic periodic datorită orientării sexuale/medici 
în vârstă și nu le pasă), provocări de natură financiară și găsirea unui loc de muncă sau 
probleme la actualul loc de muncă (absențe din cauza stării de sănătate, frica de a nu 
se afla).  

Un semnal de alarmă este că din cauza interacțiunii cu personalul din sistemul de 
sănătate public, există riscul ca unii pacienți să oprească tratamentul (un pacient 
s-a exprimat astfel: „Medicii se poartă cu noi ca animalele, de asta nu am mai luat 
tratament deloc”). 

Mecanisme de adaptare în interacțiunea cu sistemul medical

Mecanismele de adaptare folosite de persoanele seropozitive 
pentru a face față interacțiunii cu sistemul medical din România 

Unele persoane seropozitive preferă să evite interacțiunea 
de orice fel cu sistemul medical din România chiar dacă 
asta înseamnă să se priveze de tratamentul antiretroviral.

Există și persoane care, odată ajunse pe holurile spitalelor, 
încearcă să nu deranjeze și să stea într-un con de umbră 
pentru a nu genera interacțiune cu cadrele medicale.
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Eu când merg să-mi ridic tratamentul, nu ridic ochii din pământ de frică să nu 
se iște vreo discuție. Asistentele și infirmierele sunt capricioase...azi te întreabă ce 
mai faci și mâine se iau de tine și pentru că respiri același aer ca și ele. (persoană 
LGB HIV+)

Nu m-am mai dus la spital că mă duc degeaba. Ultima dată când am fost mi-
au dat ceva și m-au adormit și când m-am trezit eram aruncată pe stradă...nu 
știam nimic de mine. Nu-mi mai trebuie tratamentul lor că mă duc acolo și nu mă 
bagă nimeni în seamă. (persoană consumatoare de droguri si practicantă de sex 
comercial, HIV+)

Au fost menționate și situații în care cumpărarea 
micilor „atenții” (bomboane, cafea, flori etc.) și oferirea 
acestora asistentelor/medicilor reușește să detensioneze 
interacțiunea dintre unii pacienți seropozitivi  și anumite 
cadre medicale.

Alți pacienți, în special cei cu un nivel al educației mai ridicat, fac „haz de necaz” 
și adoptă auto-ironia drept limbaj de comunicare.

Există și pacienți seropozitivi (cei cu nivel al educației mai ridicat) care încearcă 
să conviețuiască cu sistemul medical și se informează în avans cu privire la 
gradul de toleranță și acceptabilitate a medicilor față de persoanele seropozitive 
LGBT. ARAS le oferă suport acestor pacienți cu diferite contacte ale medicilor care 
acceptă să trateze persoane LGBT HIV+.

Eu m-am împrietenit cu asistentele si infirmierele de la spital, cumpăr mereu câte o 
cutie de bomboane și le zic că am venit să-mi iau și eu „bomboanele” (tratamentul) 
mele așa că le-am adus si lor bomboane. (persoană heterosexuală HIV+)

Eu nu mai vreau să risc să dau peste vreun medic care să-mi zică că e prea 
ocupat așa că vorbesc direct la ARAS și întreb despre medici care sunt de acord să 
trateze persoane LGBT HIV+. Așa mi-am găsit medicul stomatolog și este foarte ok 
interacțiunea cu acesta. (persoană LGBT HIV+)

Atitudinea ofensivă este prezentă atât în rândul persoanelor 
HIV+ cu nivel al educației înalt cât și în rândul celor cu nivel al 
educației scăzut. Revolta pacienților se regăsește în rândul 
ambelor profile, ea fiind diferit manifestată:
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Persoanele cu educație+: adoptă o atitudine asertivă și nu-i permit 
cadrului medical să aibă un comportament discriminatoriu sau să manifeste 
o atitudine ostilă. Aceste persoane își cunosc drepturile și sunt de cele mai 
multe ori susținute/îndrumate de către diferite ONG-uri în a-și solicita 
dreptul la tratament/viață.

Persoanele cu educație-: sunt deseori conflictuale și răspund cu 
agresivitate verbală atitudinilor ostile venite din partea cadrelor medicale. 
Lipsa accesului la resurse informative, lipsa educației cu privire la gestionarea 
propriilor emoții precum și expunerea repetată a acestor pacienți la diferite 
situații discriminatorii, îi duc pe aceștia „în pragul disperării” și îi fac să 
manifeste comportamente agresive.

Îi înțeleg că poate au zile grele în care văd mulți pacienți (și situația asta cu Covid a 
împovărat și mai mult activitatea lor) dar asta nu este vina mea. Eu când mă duc 
la spital nu o fac de drag ci de nevoie și vreau să primesc răspunsuri la întrebările 
mele, nu accept să plec de acolo fără răspunsuri, fără tratament sau să mă simt 
luat în derâdere. (persoană LGB HIV+)

Eu mă enervez foarte ușor și dacă îmi zice ceva, nu-mi e deloc rușine să fac scandal... 
m-am și înjurat cu asistentele pe holul spitalului. (persoană LGBT, practicantă sex 
comercial, HIV+)

Medicii intervievați în cadrul acestui studiu, privesc cu oarecare rezervă 
mențiunile pacienților seropozitivi ce fac referire la interacțiunea cu 
serviciile medicale din România. Ei atribuie „nemulțumirile” persoanelor 
seropozitive, unei oboseli terapeutice precum și situației tensionate ce a 
fost generată de pandemia de Coronavirus. 

Activiștii sociali consideră că nu există „există fum fără foc” și pacienții 
seropozitivi au de-a face adesea cu cadre medicale ce li se adresează 
din poziții de putere și reușesc să-I intimideze în special pe pacienții 
recent diagnosticați.

În ceea ce privește accesarea serviciilor de sănătate dedicate persoanelor care 
trăiesc cu HIV, cele mai des întâlnite situații sunt: 
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•	 Lipsa tratamentului/întreruperea tratamentului (stoc întârziat, aprobare de fonduri 
întârziată, estimare incorectă necesar tratament etc.) – 65%

•	 Încălcarea confidențialității (strigarea numelui pe hol în relație cu diagnosticul/
eliberarea tratamentului, așteptarea la cozi comune cu alți pacienți cu același 
diagnostic) – 48% 

•	 Tratament oferit pentru o perioadă mai scurtă de 30 de zile – 45%

Starea de sănătate să nu fie evaluată periodic (la fiecare 6 luni) prin investigații 
de specialitate se întâmplă în 39% dintre situații, iar schimbarea tratamentului în 
funcție de stocurile existente, fără o motivație medicală apare în 35% dintre cazuri. 

În ceea ce privește provocările de natură socială, majoritatea cu care comunitatea 
se confruntă sunt stigmatizarea (84%), discriminarea (79%), autoizolarea (71%), 
refuzul anumitor servicii medicale (63%). Merită menționate și provocările precum 
lipsa unui loc de muncă/incapacitatea de a obține/păstra un loc de muncă (58%) 
și stare de rău din cauza bolii sau efectelor secundare ale tratamentului afectează 
abilitatea de a socializa (ieșiri cu prieteni, obligații familiale etc.) – 47%.

Datele din concluzia de mai sus reprezintă cumul de procente codurile 3=Uneori, 4=Des, 
5=Foarte des

Când membrii comunității au fost rugați să se gândească la nevoile actuale cu 
care se confruntă și care este ordinea importanței lor, ordinea în care ele ar trebui 

Provocări de natură socială
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să fie ele rezolvate, a reieșit că cea mai importantă este nevoia de acceptare 
socială, urmată de (în ordinea importanței):

•	 Acces mai ușor la servicii medicale

•	 Acceptare din partea celor din jurul meu (familie, prieteni, persoana din cuplu etc.)

•	 Apartenența (includere într-un grup de prieteni)

•	 Acces mai ușor la tratament (primirea la timp a tratamentului)

•	 Găsire/păstrare loc de muncă

•	 Acces servicii de consiliere (susținere și suport prin psihoterapie)

•	 Acces beneficii financiare (indemnizație lunară pentru hrană, scutirea de taxe și 
impozite etc.)

•	 Păstrarea confidențialității statutului meu HIV

Nevoia de acceptare și apartenență socială a persoanei ce trăiește cu HIV, vorbește 
implicit despre stigma socială asociată HIV și despre multiplele comportamente 
discriminatorii ce decurg de aici (inclusiv în accesarea serviciilor medicale). 

Când vine vorba de a accesa anumite servicii medicale/medici specialiști, jumătate 
dintre respondenți au acces ușor sau foarte ușor la medicul de familie. Alți medici 
accesați relativ ușor sunt medicul infecționist și medicul stomatolog.  

Mai mult de jumătate dintre respondenți nu au avut nevoie sau nu au interacționat 
cu nici un Cardiolog, Endocrinolog, Urolog, Chirurg sau Ginecolog. 

Cu ce medici ai interacționat până acum și cât de ușor a fost să accesezi acel 
serviciu medical
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Conform datelor cantitative, pe parcursul unui an, membrii din comunitate au 
interacționat cel mai des cu Psihologul/psihoterapeutul (în medie de 10 ori pe an, 
unii dintre respondenți chiar și de câteva zeci de ori pe an), cu Medicul de familie 
(în medie de 4 ori pe an), cu Medicul infecționist (de 3 ori pe an) și cu Medicul 
Stomatolog (de 3 ori pe an). 

Cercul de încredere 
al persoanei HIV+

Cercetarea calitativă 
a evidențiat faptul ca 
prezența psihoterapeutului 
este extrem de 
importantă pentru toți 
respondenții incluși in 
studiu. Poziționarea 
psihoterapeutului in 
diagrama persoanelor 
relevante, este alături 
de membrii familiei și 
prietenii apropiați. Relația 
cu psihoterapeutul este 
adesea descrisă ca fiind una 
sinceră, bazată pe respect 
reciproc și extrem de utilă persoanei seropozitive mai ales in perioada stabilirii 
diagnosticului și a acceptării acestuia (primele 6-12 luni).

Relația cu medicul infecționist este definită de gradul de profesionalism 
al medicului (aspect ce nu poate fi cu ușurință evaluat de către persoana 
seropozitivă) și de empatia manifestată față de pacient.  Interacțiunea dintre 
persoana seropozitivă si medicul infecționist este descrisă drept o relație distantă 
iar contactul dintre pacient și medic are loc o data la 6-12 luni (moment ce coincide 
cu efectuarea investigațiilor de verificare a viremiei si a celulelor CD4).
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O atitudine empatică  din partea medicului infecționist și interes 
autentic față de problemele pacientului, sunt cele două caracteristici 
fundamentale care contribuie la consolidarea relației de încredere între 
medic și pacient.

Persoanele seropozitive investigate au deseori neliniști cu privire la interacțiunea 
cu medicul infecționist; se simt adesea grăbite, neascultate activ și nesigure de 
capacitatea medicului de a-și reaminti istoricul medical al fiecărui pacient.

Eu nu sunt sigur că doctorul meu știe cine sunt, de fiecare dată îi povestesc cu cât 
mai multe detalii ca să mă poată repera...problema e mereu timpul, nu are mai 
mult de 5-10 minute și lucrurile parcă sunt pe bandă rulantă acolo. Mi-aș dori să 
văd că mă întreabă cum mă mai simt, că îi pasă efectiv de mine ca om. (persoană 
LGB HIV+)

Unele persoane seropozitive (în special respondenții cu nivel de educație mai 
ridicat) păstrează legătura cu medicul infecționist prin intermediul mesajelor 
scrise atunci când e nevoie. Totuși, datorită contextului pandemic și a restricțiilor 
impuse de autorități, unii pacienți nu au mai interacționat cu medicul lor 
infecționist în ultimii 1,5 - 2 ani. 

În ultimii doi ani, mulți medici infecționiști au preluat prioritar pacienții infectați 
cu coronavirus și a existat un transfer al pacienților seropozitivi doar către anumiți 
medici infecționiști. Această organizare reprezintă un motiv de nemulțumire atât 
pentru pacienți care se simt „abandonați” cât și pentru cadrele medicale care 
simt ca nu mai au controlul asupra evoluției terapeutice a propriilor pacienți HIV.

Acum, datorită pandemiei, noi a trebuit să facem niște reorganizări, marea 
majoritate a medicilor se ocupă doar de pacienți Covid și am păstrat doar un mic 
nucleu de medici care se ocupă de pacienții HIV.  Acest nucleu este format din 
aproximativ 6 medicii care trebuie sa vadă lunar 1500 de pacienți HIV...și eu nu mai 
am contact direct cu pacienții mei HIV pe care îi vedeam in trecut la fiecare 1-3 luni. 
(cadru medical)
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Rolul ONG-urilor

Rolul ONG-urilor este de asemenea unul extrem de important în dinamica 
relațiilor persoanei seropozitive. După debutul pandemiei Covid-19, activitatea 
ONG-urilor a fost îngreunată de numărul mare de solicitări primite din partea 
persoanelor seropozitive. 

Accesul in spital a fost restricționat și multe dintre întrebările pacienților 
seropozitivi au fost adresate direct ONG-urilor relevante.

Cercetarea cantitativă arată că pentru jumătate dintre respondenți (54%) 
faptul că trăiesc cu HIV este mai degrabă un dezavantaj în accesul la serviciile 
medicale, iar 32% nu pot aprecia dacă este un dezavantaj sau un avantaj. 

De asemenea, pentru jumătate dintre respondenți (53%), faptul că fac parte 
din comunitatea LGB/MSM constituie mai degrabă un dezavantaj în accesul la 
serviciile medicale, iar 43% nu pot aprecia dacă este sau nu în favoarea lor când 
accesează servicii medicale.

ONG-urile sunt 
investite cu multă 
încredere (atât pacienți 
cât și cadrele medicale) 
când vine vorba 
despre informarea 
corectă, completă și 
mereu updatată cu 
informațiile relevante 
HIV din sfera medicală 
și din cea socială.

Rolul de suport 
emoțional, susținere și 
apartenență la grupuri 
relevante persoanelor 

seropozitive, este de 
asemenea asociat 

cu organizațiile non-
guvernamentale.

ONG-urile sunt 
percepute drept liant 

între persoanele 
seropozitive și 

cadrele medicale, 
acompaniind deseori 
pacienții seropozitivi 

atunci când aceștia 
interacționează pentru 
prima dată cu cadrele 

medicale.

Pregătirea 
documentației 
necesară pentru 
accesarea diferitelor 
îndemnizații sociale 
este o altă activitate 
suport oferită de 
către ONG-uri în 
sprijinul persoanelor 
seropozitive.
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Și pentru majoritatea celor din comunitatea Trans (93%), statutul lor constituie mai 
degrabă un dezavantaj atunci când au nevoie să acceseze un serviciu medical. 

Serviciile de sănătate din România

Pe o scală de la 1 la 10, media nivelului de satisfacție în legătură cu 
calitatea serviciilor medicale din România este de 4.8, iar media nivelului 
de încredere în aceste servicii este de 4.7, persoanele Trans și cele care 
practică sexul comercial dând notele cele mai mici (medii de aprox. 3 și 
respectiv 2), notele cele mai mari fiind date de cei care consumă droguri și 
persoanele fără adăpost (medii de 7 pentru calitatea serviciilor și 6 pentru 
încredere în aceste servicii). 

Calitatea serviciilor medicale este descrisă în termeni de acces la 
tratamente moderne ce presupun mai puține efecte adverse, un mod de 
administrare mai facil (o singură pastilă pe zi) ce nu mai impactează atât 
de puternic stilul de viață al persoanelor seropozitive. 

Persoanele ce trăiesc cu HIV și au luat parte la studiul curent, consideră că în 
prezent, în România există tratamente de ultimă generație. Totuși, accesul la 
aceste tratamente este considerat a fi uneori preferențial oferit de către medici 
în special în orașele mici sau în mediul rural. 

Eu știu că sunt și tratamente cu mai puține efecte adverse și care se administrează 
într-o singură pastilă pe zi dar mie nu a vrut medicul să-mi prescrie aceasta schemă 
terapeutică. Cei de la ARAS m-au încurajat să cer o schemă (terapeutică) mai nouă, 
dar medicul a zis ca știe el mai bine. Am tot auzit vorbindu-se despre diferite cadouri 
și atenții pe care trebuie sa le oferi dacă vrei să ai acces la tratamente mai bune. 
(persoană LGB, HIV+)

Știu sigur că există tratamente de ultimă generație ăn România dar din anumite 
interese politice și economice, unii pacienți sunt încă ținuți pe scheme terapeutice 
învechite. Eu îi încurajez pe toți cei cu care vorbesc, să meargă și să le ceară medicilor 
lor să re-evalueze necesitatea schimbării tratamentului...mai ales atunci când se 
confruntă cu reacții adverse serioase. (activist social)

Când vine vorba de experiența personală cu serviciile din sistemul public de 
sănătate, intenția de a recomanda serviciile medicale publice din România unui 
prieten este foarte scăzută (medie de 4.1)
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Scala de satisfacție: 1=Foarte nesatisfăcut (ă), 10=Foarte satisfăcut (ă)

Scala de încredere: 1=Nu am încredere deloc, 10=Am foarte mare încredere

Scala de recomandare: 1=Cu siguranță nu aș recomanda, 10=Cu siguranță aș 
recomanda 
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Secțiunea 2: Contextualizarea lipsei tratamentului 
antiretroviral. 

În ceea ce privește primirea tratamentului/ridicarea rețetei, acest tip de serviciu 
este accesat în medie de 8 ori pe an, iar analizele pentru monitorizarea stării de 
sănătate au loc în medie de 2 ori pe an (pentru 44 dintre respondenți, analizele 
au fost făcute numai 1 dată pe an, iar pentru 15 persoane deloc). 

În general, analizele pentru monitorizarea tratamentului au loc la cererea 
pacientului, în 62% dintre cazuri, sau la recomandarea medicului specialist/
infecționist, în 56% dintre cazuri. 

Nivelul de mulțumire față de tratamentul antiretroviral actual este bun (medie de 
8.2, jumătate dintre respondenți oferind nota 10).

Întrebați dacă au fost situații în care tratamentul nu a fost disponibil, mai mult 
de jumătate dintre respondenți (57%) au întâmpinat probleme: l-au primit cu 
întârziere sau pe mai puține zile decât ar fi trebuit (tratamentul trebuia oferit 
pe o lună întreagă) sau chiar nu au primit tratamentul complet (au primit 
doar o parte din medicația prescrisă, nu toate medicamentele din schema de 
tratament). În aceste situații pacienții sunt nevoiți să își creeze/să facă rost de 
un stoc de rezervă. 43% dintre respondenți nu au avut probleme de stoc.  

Disponibilitatea tratamentului
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În perioada pre-COVID pacientilor li s-a spus în medie de 2 ori pe an că lipsesc 
unul sau mai multe din medicamentele lor, iar în perioada COVID aceste situații 
s-au dublat ca număr (în medie de 4 ori pe an). 

Gestionarea lipsei tratamentului a generat anxietate și teamă în 
rândul persoanelor seropozitive (în special în rândul pacienților recent 
diagnosticați în ultimii 1-2 ani) și sunt diferite metode prin care acești 
pacienți încearcă să-și procure un stoc de rezervă pentru a evita astfel 

de tensiuni viitoare:

•	 merg să-și ridice tratamentul lunar mai devreme cu 2-3 zile și astfel reușesc să 
economisească in fiecare lună câteva pastile

•	 încearcă să-și cumpere din alte țări un flacon de rezervă însă, costul este prohibitiv 
pentru cei mai mulți dintre respondenții investigați

•	 încearcă să împrumute sau sa cumpere de la alte persoane seropozitive dacă 
schemele terapeutice sunt similare

•	 în situațiile disperate, apelează la Alina Dumitriu (Sens Pozitiv) pentru a-i solicita 
ajutorul cu privire la procurarea tratamentului

Persoanele intervievate din cadrul sistemului medical, consideră 
sincopele în furnizarea tratamentului antiretroviral drept o consecință 
a tumultului creat de pandemia de Coronavirus. Practic, întreg sistemul 
medical s-a concentrat pe tratarea pacienților Covid și aceștia au avut 
prioritare în detrimentul bolnavilor cronici. Strategia sistemului medical 
a fost decodificată drept una de „supraviețuire” fiind puternic reactivă la 
numărul mare de îmbolnăviri Covid. 

De când a venit Covid-19, tot ce am făcut a fost să supraviețuim și ne-am concentrat 
mai puțin pe calitatea supraviețuirii. Sperăm să revenim la vremuri mai bune. (cadru 
medical)

Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale care au fost implicați 
în acest studiu, sunt de părere că această „criză a pastilelor” își are rădăcina 
nu doar într-un defectuos management al implicațiilor logistice generate 
de către contextul pandemic ci, este legată de o sub-bugetare a planului 
national HIV în contextul in care Strategia națională pentru supravegherea, 
controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA, nu există. Recurența 
„crizei pastilelor” apare an de an și nu este un eveniment izolat ce a fost 
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generat de Covid-19, ci accentuat in timpul pandemiei. Anual, semnarea 
rectificării bugetare este de obicei amânată și astfel, întregul circuit 
logistic are de suferit, implicit stocurile tratamentului necesar persoanelor 
seropositive se reduc semnificativ.

Există și percepția conform căreia, cu cât sunt mai mulți actori sociali implicați 
în luarea deciziei, cu atât asumarea responsabilității va fi mai diluată și decizia 
finală va suporta amânări repetate.

Degeaba intră în responsabilitatea Ministrului Sănătății pentru că el nu are nici o 
putere dacă nu are bani pe care să-i aloce către aceste tratamente. Tratamentul 
antiretroviral este gratuit acordat tuturor pacienților seropozitivi și totuși, există 
lungi perioade în care aceștia nu au acces la tratament. Responsabilitatea oferirii 
acestui tratament ar trebui să fie în grija celor care au puterea deciziei financiare, a 
celor care semnează bugetele inițiale și rectificările acestora. (activist social)

Calitatea vieții în acest moment pentru pacienți seropozitivi, cu tratamentul actual, 
ținând cont de serviciile asigurate de sistemul public de sănătate românesc, a 
fost evaluată la un nivel mediu (medie de 6.4, pe o scală de la 1 la 10, unde 1=Foarte 
proastă, 10=Foarte bună). Persoanele care practică sexul comercial tind să aibă o 
calitate a vieții semnificativ mai scăzută. 
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Secțiunea 3: Înțelegerea discriminării, a prevenției, a 
informării și a interesului persoanelor ce trăiesc cu 
HIV față de cadrul legislativ din România

Principalele surse de informare folosite pentru a fi la curent cu informații legate 
de HIV sau alt diagnostic (prevenție, boală, stare de sănătate) sunt Internet/
motoare de căutare (Google etc), ONG-uri, Internet – siteuri specializate și Medicul 
specialist (specialistul fiind o sursă folosită într-o pondere semnificativ mai mare 
de către persoanele heterosexuale). 

În ceea ce privește sursele de informare folosite pentru a fi la curent cu informații 
despre tratament și servicii medicale, cele preferate sunt Internetul, Medicul 
specialist și Medicul de familie (în special persoanele LGB tind să acceseze mai 
mult diversele surse, în comparație cu persoanele Trans, Sex workers, consumatorii 
de droguri). 

Siteurile specializate de pe Internet, ONG-urile și Social Media sunt surse de 
informare folosite într-o pondere semnificativ mai mare de către Sex Workers, 
pentru a fi la curent cu informații legate de HIV sau alt diagnostic. Psihologul/

Surse de informare - HIV / alt diagnostic
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Psihoterapeutul și persoanele cu același diagnostic sunt surse de informare folosite 
într-o pondere semnificativ mai mare de către persoanele cu vârsta între 18-25 ani, 
atunci când au nevoie de informații despre tratament și serviciile medicale. 

Faptul că Internetul este principala sursă de informare accesată, arată nevoia de 
a se organiza campanii naționale de informare eficiente, pentru ca oamenii să 
fie încurajați să acceseze surse oficiale, și în același timp, să știe care sunt sursele 
relevante pentru a accesa informații corecte, actuale și utile. Faptul că ONG-urile 
sunt în topul surselor preferate ar putea facilita o colaborare strânsă între acestea, 
stat și cadre medicale.  

Discriminarea 

Neliniștea accesării serviciilor medicale de către persoanele seropozitive este 
puternic ancorată în INTERSECȚIONALITATEA1 diferitelor identități sociale ce 
pot genera comportamente discriminatorii în rândul personalului medical. Cu 

1. Intersecționalitate = „instrument analitic de studiere, înțelegere și abordare a modurilor în 
care sexul și genul se intersectează cu alte caracteristici/identități personale și a modului în care 
aceste intersectări contribuie la experiențe de discriminare unice”. Sursa: https://ec.europa.eu/
info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_ro.pdf

Surse de informare - tratament și servicii
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cât gradul de educație al persoanelor seropozitive investigate este mai scăzut 
și cu cât există mai multe suprapuneri de identități sociale (orientare sexuală, 
etnie, statut socio-economic etc) cu atât mai mult vor experimenta teama de 
interacțiune cu cadrele medicale. 

Există preconcepția conform căreia atitudinea cadrelor medicale este mai 
degrabă distantă, autoritară și lipsită de empatie la adresa pacienților din spitale. 
Atunci când intervine si variabila unei patologii puternic stigmatizante din 
punct de vedere social (HIV+), precum și o altfel de orientare sexuală decât cea 
heterosexuală, riscul apariției discriminării și a comportamentelor agresive (la 
nivel verbal, emotional) crește semnificativ.

...a strigat după mine „domnul” de parcă era prima dată când mă vedea și doar 
eram îmbrăcată ca acum, cu haine de fată și am și părul lung și eram fardată. Pur 
și simplu nu vor să respecte că eu mă simt femeie și mereu vorbesc urât și mă reped 
când merg să-mi iau tratamentul. (persoană LGBT, lucrătoare sexuală, HIV+)

M-am dus la spitalul din oraș de la mine cu un prieten pe care îl mușcase albina și 
care se simțea rău si ne-am dus la camera de gardă și când a venit asistenta, el i-a 
zis că este seropozitiv și ea a strigat până în capătul celălalt al coridorului la o altă 
asistentă: „Vezi că e un Sidos, să nu-l atingi... se vede de la o poștă că are Sida ăsta.”. 
(persoană LGB, HIV+)

Când vine vorba de cadru legal care evaluează/se ocupă de cazurile de 
discriminare, 6 din 10 respondenți cunosc acest tip de informații, dar numai 12% 
dintre respondenți au și urmat astfel de demersuri când au fost/altcineva din 
comunitate a fost discriminat (ă). 

Cunoști informațiile despre cadrul legal care evaluează / se ocupă de cazuri de 
discriminare?
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Pentru cazuri de discriminare de orice fel (sex, rasa etc.), persoanele din comunitate 
preferă să apeleze la ONG-uri ce luptă împotriva discriminării, în 54% dintre cazuri, 
sau la CNCD = Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în 42% dintre 
cazuri. 

Deși cunosc care sunt autoritățile care i-ar putea ajuta să raporteze un 
comportament discriminatoriu, cele mai multe persoane seropozitive 
preferă să nu urmeze acest demers din teama de a nu se expune. Cel 
mai adesea solicită ajutor din partea ONG-urilor și le cer acestora suportul 
juridic pentru soluționarea problemelor, fără însă a fi de acord să se 
prezinte și să depună o plângere oficială.

Marea majoritate a respondentilor, aproape 80%, consideră că incriminarea2 
transmiterii HIV îngreunează/influentează accesul la servicii de testare/tratament 
HIV. 

Expunerea statutului de persoană seropozitivă

Există trei factori ce determină expunerea statutului de persoană seropozitivă 
în special în momentul accesării serviciilor medicale. Cei mai mulți respondenți 
intervievați își declară statutul de persoane HIV+ dintr-o grijă pentru starea lor de 
sănătate precum si pentru starea de sănătate a celorlalți.

2. Legea 354 din Codul Penal: „(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodefi-

citar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește 

cu închisoarea de la 3 la 10 ani”

La cine apelezi pentru cazuri de discriminare de orice fel (sex, rasă etc.)?
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Cadrele medicale investigate sunt de părere că această confidențialitate a 
diagnosticului nu este încălcată deoarece există în prezent niște protocoale bine 
stabilite prin care medicul poate avea acces la istoricul medical al pacientului în 
vederea tratării acestuia: în cadrul consultației, medicul îl va întreba pe pacient 
ce alte tratamente mai ia in prezent și, în funcție de răspunsul acestuia, va știi cu 
exactitate ce tratament să prescrie pentru a evita interacțiunile medicamentoase 
ce pot fi dăunătoare pacientului.

Noi avem protocoale foarte clare care ne indrumă să-l întrebăm pe pacient ce alte 
tratamente mai urmează în prezent. În funcție de răspunsul lui, vom știi imediat 
și diagnosticul de HIV+ fără a-l mai forța pe pacient să ne dezvăluie el acest lucru. 
Astfel, vom putea recomanda imediat un tratament care să nu interfereze cu 
tratamentul actual al pacientului. (cadru medical)

Activiștii sociali sunt de părere că există un protocol clar cu privire la 
protecția cadrelor medicale atunci când interacționează cu pacienții: 
medicii, asistentele și orice cadru medical trebuie să-și ia toate măsurile 

Cadrul legal: Puține persoane seropozitive consideră cadrul legal 
drept principal factor motivant pentru a-și declara statutul de persoană 
HIV+. Unii respondenți consideră că este o obligativitate legală să 
declari statutul de persoană seropozitivă deși, altii o consideră „ușor 
abuzivă” deoarece le este încălcată cofidențialitatea datelor și odată 
declarat acest statut, riscă să aibă parte de atitudini ostile.

Grija pentru ceilalți: chiar dacă există protocoale bine stabilite 
pentru protecția cadrelor medicale (purtarea măștilor, a mănușilor 
chirurgicale etc), unele persoane seropozitive simt nevoia să atragă 
atenția cadrelor medicale astfel încât aceștia să se poată proteja 
corespunzător.
În cadrul relațiilor în cuplu, chiar și atunci când persoana seropozitivă 
este cu viremia nedetectabilă (implicit virusul este netransmisibil), 
tot simt nevoia sa împărtășească această informație cu partenerul 
de cuplu drept dovadă de respect și grijă pentru relația lor.

Grija pentru sine: declararea statutului de persoană seropozitivă 
este adesea inițiată de către pacienți din dorința de a se asigura că 
medicul va ține cont de acest diagnostic în momentul investigațiilor 
clinice desfășurate precum și în momentul recomandării 
tratamentului. Există multiple interacțiuni medicamentoase de 
care pacienții seropozitivi se tem că ar putea avea impact negativ 
asupra stării lor de sănătate. Cei mai mulți sunt de părere ca 
această expunere a diagnosticului de persoană HIV+ aduce riscul 
comportamentelor ostile/discriminatorii dar, preferă să aleagă <răul 
cel mai ușor de gestionat>.
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de protecție ca și cum pacientul din fața lor ar putea avea o boală infecțioasă. O 
parte din cei intervievați, consideră că pacientul seropozitiv nu ar trebui să fie 
întrebat dacă este HIV+ pentru a evita expunerea la potențiale comportamente 
discriminatorii. 

Medicul trebuie să se comporte ca și cum toți pacienții lui sunt posibili purtători 
de HIV, hepatită etc. El trebuie să poarte mănuși, mască și are un întreg protocol 
pe care dacă îl respectă va fi perfect în siguranță. Nu înțeleg de ce e nevoie ca 
pacientul să declare dacă are sau nu HIV...asta e o încălcare a confidențialității 
diagnosticului și apoi, pacientul riscă să aibă parte de comportamente ostile sau 
agresive. (activist social)

Prevenția HIV 

Atât persoanele HIV+ intervievate cât și activiștii sociali implicați în acest studiu, 
sunt de părere că „Prevenția HIV” în România este un subiect aproape inexistent 
și această inițiativă este mai degrabă lasată în grija ONG-urilor. 

În contextul în care în România lipsește de câțiva ani  Strategia națională pentru 
supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA care să 
fie aprobată de către Guvern, subiectul prevenției nu este abordat la scara largă.

Cadrele medicale susțin inițiativele ce adresează prevenția HIV în 
România însă, consideră că aceste inițiative ar trebui coordonate la nivel 
ministerial/guvernamental astfel încât să existe o aliniere si o coerență a 
informațiilor transmise catre publicul larg.

Consideră că preventia poate fi obtinută doar prin campanii integrate de informare 
si educare a publicului larg cu privier la HIV și la SIDA.

Eforturile ONG-urilor în această direcție sunt condiționate de 
disponibilitatea resurselor proprii. Există o capacitate de testare foarte 
redusă în rândul spitalelor iar serviciile de testare puse la dispoziție de 
către ONG-uri sunt insuficiente.

Asociația Semper Musica este menționată drept un exemplu de „bună practică” 
deoarece a reușit să implementeze în licee diferite acțiuni prin care dezbat 
subiectul HIV și metode de prevenție în răspândirea acestui virus.
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 8 din 10 respondenți au auzit despre PrEP (profilaxia pre-expunere la 
infecția cu HIV), marea majoritate (97%) considerând că introducerea PreP 
în România este importantă, iar aproape în unanimitate (99%) membrii 
comunității care au fost incluși în studiu consideră că este important ca 
acest protocol să fie comunicat și explicat în cadrul comunității (pentru 
92% dintre ei este chiar foarte important, și în special pentru cei HIV 
pozitivi și pentru persoanele LGB).

PrEP implică folosirea unui medicament HIV/antiretroviral de către o persoană 
HIV-negativă în vederea prevenției infectării cu HIV. Medicamentele anti-HIV din 
PrEP opresc replicarea virusului în cazul unui contact sexual cu o persoană HIV-
pozitivă.  Accesul la PrEP și la informare despre această măsură profilactică, poate 
impacta pozitiv viața intimă și socială a persoanelor ce trăiesc cu HIV. 

Mai mult, 94% dintre respondenți susțin că ar fi util să se organizeze o campanie 
națională care să promoveze acest protocol. 

Respondenții consideră că această informare despre PrEP ar trebui să vină mai 
ales din partea medicilor și din partea statului, iar activiștii/ONG-urile ar veni pe 
locul 3 în acest clasament. 

În Top 3 cele mai mari probleme cu care se confruntă românii, respondenții au 
inclus accesul la servicii medicale, accesul la educație și accesul la egalitate, fără 
nici o restricție de statut, rasă, gen etc. (acces nediscriminatoriu la locul de muncă, 
acces la servicii publice și private etc.). Accesul la consiliere juridică (important în 
special pentru persoanele LGB și pentru cele cu vârstă între 18-25 ani) și accesul la 

Din partea cui ar trebui să vină informarea despre PrEP
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liberă exprimare le urmează în clasament. Accesul la egalitate este important în 
special pentru persoanele HIV pozitive și pentru cei care consumă droguri. 

În ceea ce privește educația sexuală/educația pentru sănătate în școli, 73% dintre 
respondenți nu au avut acces la acest tip de educație în școală. 

91% dintre intervievați consideră că educația sexuală/educația pentru 
sănătate contribuie cu siguranță la o mai bună stare de sănătate a 
populației. 

Ai avut acces la educație sexuală/educație pentru sănătate în școală?

Crezi că e necesar/contribuie la o mai bună stare de sănătate a populației 
accesul la educație sexuală/educație pentru sănătate?
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Impactul Covid-19

Impactul resimțit în urma pandemiei COVID s-a manifestat mai ales prin acces 
restricționat la serviciile medicale (spital, medic, analize), sistemul medical a fost 
blocat și s-a resimțit lipsa de organizare. Pacienții s-au lovit și de acces îngreunat/
întârziat la tratament. Unii pacienți au dus lipsa unei comunicări adecvate cu 
cadrele medicale, unii s-au temut de cum COVID ar putea impacta persoanele 
HIV pozitive, au avut nevoie mai des de psihoterapie, bolile cronice au fost uneori 
neglijate de specialiști, au avut loc acutizări în urma infecției cu COVID. 

Un răspuns interesant a fost părerea unui pacient: „Mi s-a părut că medicul de 
familie nu mai consulta la fel de des, ci doar da bilete de trimitere”. 

Pe plan psihologic, pacienții HIV pozitivi au trăit cu frica de a nu se îmbolnăvi, cu 
anxietate, cu un sentiment de impredictibilitate, amânau tot ce se putea amâna. 

Unii pacienți au simțit un impact pozitiv, prin respectarea confidențialității (de 
ex. nu s-a mai strigat numele pe hol) sau prin faptul că au primit tratamentul pt 3 
luni și au avut acces mai ușor la medici prin consultații online. 

Ce impact/implicații ai resimțit în urma pandemiei COVID, în ceea ce privește 
accesul la serviciile medicale?
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Alte implicații resimțite în urma pandemiei COVID, legate de statutul de pacient 
HIV, au fost:

•	 Probleme psihice și emoționale (teamă, nesiguranță, marginalizarea socială)

•	 Lipsa tratamentului („Au fost motivate lipsurile medicamentelor specifice de 
deturnarea fondurilor către lupta COVID”)

•	 Restricționarea consultațiilor medicale (acces îngreunat în special la medicul 
specialist)

•	 Teama de a nu fi tratat/de a nu mai avea prioritate (“inițial baza de date pentru 
eligibilitate vaccin anticovid nu comunica eligibilitatea pacienților HIV”)

Au fost și alte implicații resimțite în urma pandemiei COVID, legate de statutul 
tău de pacient HIV?
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Secțiunea 4: Concluziile studiului sociologic

Principala temere și dificultate a persoanelor seropozitive este stigma socială 
(84%) ce hrănește comportamente discriminatorii (79%) în rândul populației 
generale și specific, chiar și în rândul cadrelor medicale.

Discriminarea apare ca un efect al intersecționalității diferitelor identități sociale 
și a statutului de persoană seropozitivă: HIV/SIDA are o puternică stigmă socială 
asociată, peste care se suprapune identitatea sexuală, statutul socio-profesional, 
etnia etc. Cu cât există mai multe suprapuneri de identități sociale, cu atât 
crește riscul apariției comportamentelor discriminatorii.

Deși conștienți de existența anumitor norme și legi ce au drept scop protecția 
persoanelor seropozitive, persoanele ce trăiesc cu HIV preferă să nu solicite 
ajutorul autorităților deoarece se tem de expunerea publică. Ei apelează adesea 
la ONG-uri (54%) pentru a le solicita ajutorul și a le cere îndrumare.

Respondenții investigați consideră că există inconsistențe în felul în care aceste 
legi sunt puse în practică și nu există o procedură de control eficientă pentru a 
redresa comportamentele discriminatorii și ilegale.

Viața cu HIV e un carusel emoțional copleșitor iar dificultatea gestionării 
nu vine din provocările medicale asociate HIV, ci mai degrabă, din cele de 
natură socială și emoțională: respingere, lipsa apartenenței, sentimentul de 
singurătate, anxietate, depresie, sentimentul de vinovăție proiectat de ceilalți 
asupra persoanelor ce trăiesc cu HIV și interiorizat de aceștia etc.

Cercul de încredere al persoanei seropozitive este unul limitat și de cele mai 
multe ori, medicul specialist nu este investit cu un rol de suport prioritar. Familia, 
prietenii, ONG-urile si psihoterapeutul fac parte din echipa de suport emoțional 
ce acompaniează traseul pacientului HIV+.

Implicarea ONG-urilor în dinamica relației dintre pacienții seropozitivi si sistemul 
de sănătate, este foarte importantă deoarece activiștii sociali sunt investiți cu 
rolul de „Navigator de pacienți”3. 

3. Navigatorul medical este persoana ce îi ajută pe bolnavi să-și înțeleagă  și accepte boala, 
le explică traseul terapeutic, îi ajută cu întocmirea dosarului medical, îi însoțește la controalele 
medicale și le explică rezultatele investigațiilor medicale; încearcă să motiveze pacientul prezen-
tându-i povești de succes și oferindu-i suport emoțional. 
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Există discrepanțe între persoanele ce trăiesc cu HIV și cadrele medicale atunci 
când se discută despre lipsa tratamentului: 

•	 pacienții seropozitivi observă o recurență a lipsei tratamentului si devin adesea 
anxioși pentru că își simt viața pusă în pericol; încărcătura emoțională a acestora 
este mare și teama domină

•	 cadrele medicale vorbesc mai degrabă despre insuficiența resurselor financiare și 
despre lacune logistice ce au fost și mai mult afectate datorită situației pandemice; 
încărcătura emoțională este mai degrabă rezervată  și optimistă cu privire la viitor

Cu sprijinul ONG-urilor, cei mai mulți pacienți au identificat posibile soluții la 
care pot apela atunci când nu își primesc tratamentul integral. Aceste soluții de 
urgență nu sunt puse la dispoziția pacienților de către autoritățile statului, ci apar 
în urma eforturilor individuale ale pacienților și a diferiților activiști sociali ce sunt 
implicați în lupta anti HIV/SIDA.

Din punct de vedere al terapiilor disponibile în prezent, cele mai multe tratamente 
sunt percepute drept moderne, eficace si cu profile de tolerabilitate crescută. 
Totuși, accesul la aceste terapii moderne este încă dificil în special în afara 
Bucureștiului, și pacienții sunt cei care trebuie să insiste pentru a beneficia de 
scheme terapeutice mai usor de administrat și cu mai puține efecte adverse.

Campanii de informare și prevenție HIV/SIDA sunt considerate importante si 
necesare de către toți participanții la studiu. În prezent, în România nu există un 
efort centralizat în direcția prevenției HIV/SIDA. Autoritățile statului au dificultăți 
în a implementa campanii de educare si informare la scara largă iar ONG-urile, au 
limitări financiare deoarece eforturile lor sunt auto-susținute fără sprijin extern.

Contextul pandemic Covid-19 a destabilizat rutina medicală a pacienților 
seropozitivi, aceștia au întâmpinat multiple dificultăți în accesarea serviciilor 
medicale și disponibilitatea tratamentului antiretroviral.
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IV. Cercetare 
juridică
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Secțiunea 1:  Aspecte Generale

1.1 Aspecte generale

Cadrul juridic general aplicabil situației persoanelor care trăiesc cu HIV și a luptei 
împotriva răspândirii virusului pornește de la Legea 584 din 29 octombrie 2002 
privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție 
a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (“Legea HIV”) și regulamentul 
său de aplicare din 24 noiembrie 2004 (“Regulamentul de Aplicare a Legii HIV”). 
Cele două acte privesc în general împărțirea de atribuții între diverse organe 
guvernamentale și instituții de stat, însă includ și o serie de prevederi privind 
drepturi și obligații ale persoanelor care trăiesc cu HIV și aspecte privind respectarea 
confidențialității în spațiul medical și profesional. Legea HIV reglementează 
procesul de elaborare a Strategiilor naționale pentru supravegherea, controlul și 
prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA (“Strategiile Naționale”). Conform 
unei forme anterioare a Legii HIV dar și a formei încă în vigoare a Regulamentului 
de Aplicare a Legii HIV, Strategiile Naționale ar trebui să fie elaborate de Comisia 
națională pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/
SIDA (“Comisia Națională HIV”) 1. 

Pentru asigurarea accesului la tratamentele medicale există un sistem de acte 
normative care pornește de la Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
(„Legea Sănătății”), aceasta incluzând tratamentul specific pentru HIV/SIDA în 
cadrul domeniilor de intervenție ale programelor naționale sănătate publică 
(„Programele Naționale de Sănătate Publică”). Aceste programe naționale de 
sănătate sunt cheie pentru asigurarea finanțării necesare accesului gratuit la 
tratamentele corespunzătoare – ele sunt elaborate periodic de către Ministerul 
Sănătății, cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În domeniul 
HIV/SIDA, există un program național distinct numit Programul național de 
prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA. Un rol important în 
reglementarea accesului la medicamente îl au normele tehnice de realizare a 
programelor naționale de sănătate publică („Normele Tehnice de Realizare a 
Programelor Naționale”). Există de asemenea Legea 46/2003 privind drepturile 

1. Situația juridică a Comisiei Națională HIV este neclară având în vedere abrogarea articolului 
4 din Legea HIV, dar menținerea în vigoare a celorlalte referințe și atribuții ale comisiei. Aceste 
aspecte sunt analizate mai jos, în capitolul 2.5, mai jos



47

pacientului, un act normativ care stabilește drepturi ale beneficiarilor servicilor 
de sănătate.

În ceea ce privește protecția socială, persoanele care trăiesc cu HIV sau bolnave 
de SIDA beneficiază de o indemnizație lunară de hrană – metodologia de 
acordare este stabilită prin ordin al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale 
iar cuantumul este stabilit prin hotărâre de guvern. În prezent, este în vigoare 
Metodologia de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite adulților și 
copiilor infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA și de control al utilizării de către cei în 
drept a acesteia, aprobată prin Ordinul nr. 223/2006 („Metodologia de Acordare 
a Indemnizației de Hrană”) și cuantumul acesteia este stabilit în prezent prin 
Hotararea 1177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de 
hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (“HG privind 
Indemnizațiile de Hrană”). În cazul copiilor pentru care s-au stabilit măsuri de 
protecție specială, cuantumul sumelor datorate conform Legii 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului (“Legea privind Protecția Copilului”) 
sunt majorate cu 50% în cazul copiilor infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA.

Legislația anti-discriminare din România, mai exact Ordonanța nr. 137 din 31 
august 2000  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 
(„Legea Anti-Discriminare”) prevede în mod explicit statutul de infectare cu HIV 
ca fiind o trăsătură în raport cu care discriminarea este sancționată.

În domeniul represiunii penale,  România continuă să incrimineze „transmiterea 
SIDA” prin infracțiunea numită “Transmiterea sindromului imunodeficitar 
dobândit” în articolul 354 din Codul Penal. În același timp, Codul Penal prevede 
ca circumstanță agravanta săvârșirea altor infracțiuni pentru motive legate de 
infecția HIV/SIDA și stabilește îngrădirea exercițiului drepturilor persoanelor 
infectate cu HIV/SIDA ca temei distinct al infracțiunii de abuz în serviciu.

1.2 Legea HIV și reperele legale principale

Din punct de vedere formal, Legea HIV stabilește coordonatele principale ale 
răspunsului statului român la răspândirea virusului și a protecției persoanelor 
infectate:

(i) Însărcinarea ministerelor și autorităților publice – desemnează principa-
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lele autorități ale statului cu atribuții în domeniu, în mod particular2:

•	 Ministerul Sănătății

•	 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - în subordinea căruia 
operează Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități (de 
asemenea desemnată)

•	 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - în subordinea 
căruia operează Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopției

•	 Ministerul Educației

Sunt însărcinate de asemenea:

•	 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

•	 Colegiul Medicilor din România 

•	 Colegiul Farmaciștilor din România

•	 Direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București

•	 spitalele (publice sau private) și școlile (publice sau private).

(ii) Înființarea Comisiei Naționale HIV – versiunea inițială a Legii HIV înființa 
Comisia Naționale HIV, un organ inter-ministerial cu rolul de a planifica și 
monitoriza aplicarea politicii Guvernului în domeniul HIV/SIDA.

(iii) Stabilirea unor măsuri și obiective formale – legea stabilește două cate-
gorii de măsuri:

•	 Măsuri de prevenire a transmiterii infecției cu HIV – în care sunt incluse, 
în mod generic:

•	 Educarea populației privind modul de transmitere a infecției cu HIV

•	 Asigurarea obligatorie a precauților și mijloacelor necesare la nivelul 
tuturor unităților sanitare

•	 Asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la 
mamă la făt a infecției HIV

•	 Obligarea tuturor mijloacelor de informare în masă de a promova 
în mod gratuit și trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea 
prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infecției cu HIV

•	 Asigurarea, în mod gratuit, de către angajator a profilaxiei 
postexpunere profesională

•	 Măsuri de protecție socială – care urmăresc cele două coordonate 
principale:

•	 Asigurarea neîngrădită și necondiționată a dreptului la muncă și 
promovarea profesională nediscriminatorie

2. Sunt folosite denumirile actuale ale entităților relevante la data realizării acestui material
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•	 Respectarea dreptului la învățământ

La nivel concret, însă, Legea HIV stabilește dreptul la o indemnizație lunară de 
hrană al cărui cuantum este stabilit prin hotărâre de guvern.

(iv) Reglementarea raporturilor de confidențialitate – legea stabilește princi-
piile privind dreptul la confidențialitate și obligația angajatorilor, funcționa-
rilor și a angajaților rețelelor sanitare de a respecta acest drept. Pe de altă 
parte, legea stabilește obligația pacienților de a informa personalul medical 
cu privire la statutul HIV.

(v) Finanțarea activităților de prevenire și măsurilor de protecție – legea sta-
bilește că bugetul fiecărui minister relevant trebuie să cuprindă un capitol 
distinct pentru finanțarea activităților de prevenire, educație și protecție 
socială. În același timp, legea stabilește că activitățile terapeutice și de în-
grijiri medicale se realizează din bugetul Ministerului Sănătății în regim de 
gratuitate

1.3 Alocarea sarcinilor autorităților conform Regulamentului 
de Aplicare a Legii HIV

Regulamentul de Aplicare a Legii HIV este instrumentul juridic prin care sunt 
stabilite instituțiile guvernamentale cu responsabilități în aplicarea Legii HIV. 

Tabelul de mai jos ilustrează o serie de acțiuni și sarcini prescrise de legislație în 
care diversele autorități sunt însărcinate cu atribuții:

Sarcini

Elaborarea sau, după caz, participarea la 
elaborarea proiectelor de acte normative 
care reglementează:  

a) măsurile de prevenire a transmiterii 
infecției cu HIV;  

b) măsurile de protecție socială a persoanelor 
infectate cu virusul HIV sau bolnave de SIDA;  

c) confidențialitatea datelor privind 
persoanele infectate cu virusul HIV;  

Autoritate responsabilă1

Ministerul Sănătății  

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei  

Ministerul Educației și Cercetării  

Ministerul Apărării Naționale  

Ministerul Administrației și Internelor  

Ministerul Justiției  

1. Denumirile din tabele sunt bazate pe denumirile din legislație – competențele acestora fiind 
transferate prin preluările succesive de portofolii de către autoritățile actuale.
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d) tratamentul adecvat al persoanelor 
infectate cu HIV, eligibile la tratament;  

e) pregătirea profesională de specialitate și 
dezvoltarea cercetării medicale în domeniu;  

f) finanțarea activităților de prevenire a 
transmiterii HIV și de tratament al persoanelor 
infectate cu HIV, precum și a măsurilor de 
protecție socială a persoanelor afectate.  

Elaborarea și propunerea Guvernului spre 
aprobare Strategia națională HIV/SIDA

Elaborarea programul național de prevenire, 
supraveghere și control al infecției cu HIV/
SIDA, precum și măsuri de reducere a 
impactului social al cazurilor de infecție cu 
HIV/SIDA.

Efectuării de cercetări pentru determinarea 
grupurilor expuse la risc

Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului  

Secretariatul General al Guvernului  

Cancelaria Primului-Ministru

Comisia națională pentru 
supravegherea, controlul și prevenirea 
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA

Ministerele și instituțiile cu atribuții 
în domeniu și/sau cu rețea sanitară 
proprie

Ministerul Sănătății, în colaborare cu:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei, 

Ministerul Educației și Cercetării, 

Autoritatea Națională pentru Tineret, 

Agenția Națională pentru Sport, 

Autoritatea Națională pentru Protecția 
Copilului și Adopție, 

Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Handicap, 

Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, 

Colegiul Medicilor din România, 

Colegiul Farmaciștilor din România
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Informarea populației și pregătirea 
personalului medical și auxiliar privind 
precauțiile universale și mijloacele necesare 
pentru prevenirea transmiterii infecției cu 
virusul HIV

Coordonarea activităților care vizează 
obligativitatea respectării acestora la nivelul 
tuturor unităților sanitare cu sau fără paturi, 
precum și la nivelul unităților de asistență 
medico-socială

Stabilirea prin ordine mijloacele obligatorii 
de prevenire a transmiterii infecției cu HIV 
de la mamă la făt, inclusiv:

- măsuri privind asigurarea consilierii și 
testării gratuite a femeii însărcinate

- asigurarea tratamentului antiretroviral 
pentru femeia însărcinată infectată cu HIV 
sau bolnavă de SIDA

- monitorizarea clinică și de laborator a nou-
născutului provenit din mamă infectată cu 
HIV sau bolnavă de SIDA, 

- și orice alte măsuri necesare pentru 
scăderea riscului transmiterii infecției cu 
HIV de la mamă la făt

Elaborarea listei cuprinzând profesiile și 
activitățile cu risc de expunere profesională 
față de infecția cu HIV

Monitorizarea respectării obligației tuturor 
unităților sanitare și a medicilor, indiferent 
de forma de organizare, de a interna și de a 
asigura îngrijirile medicale pentru pacienții 

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei 

Ministerul Sănătății 

Comisia națională pentru 
supravegherea, controlul și prevenirea 
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA
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infectați cu HIV/SIDA și întreprind măsurile 
ce se impun împotriva persoanelor vinovate 
de nerespectarea acestei obligații

Activități care vizează asigurarea pregătirii 
continue a personalului medico-sanitar în 
domeniul infecției cu HIV

Asigurarea nivelului corespunzător al 
sumelor alocate din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru medicamentele și materialele 
sanitare specifice ce se achiziționează cu 
această destinație și realizează achiziționarea 
acestora

Asigurarea, urmărirea și controlul utilizării 
sumelor alocate de la bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate, monitorizează, controlează și 
analizează indicatorii fizici și de eficiență pe 
parcursul derulării programelor

Punerea semestrial la dispoziția comisiilor 
de sănătate ale Senatului și Camerei 
Deputaților informații privind indicatorii 
subprogramelor pentru prevenirea și 
controlul infecției cu HIV/SIDA, modul în care 
s-a asigurat terapia specifică și a infecțiilor 
asociate

Monitorizarea respectării dreptului la muncă 
al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate

Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate și casele de asigurări de 
sănătate județene

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei, prin Inspecția Muncii
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Asigurarea în mod gratuit persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
totalitatea serviciilor de informare și 
consiliere profesională, inclusiv căutare a 
locurilor de muncă în funcție de stadiul bolii, 
în condițiile legii

Informarea angajatorilor despre drepturile și 
obligațiile angajaților persoane infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA și despre obligația 
nediscriminării acestora pe criteriul sănătății.  

Asigurarea educării angajaților privind 
dreptul la asigurarea gratuită a profilaxiei 
postexpunere profesională

Asigurarea plății indemnizațiilor lunare de 
hrană cuvenite adulților și copiilor infectați 
cu HIV sau bolnavi de SIDA internați, 
instituționalizați și din ambulatoriul de stat, 
conform metodologiei aprobate prin ordin 
al ministrului muncii, solidarității sociale și 
familiei.  

Realizarea anual de cercetări sociologice 
care să vizeze monitorizarea numărului 
de beneficiari ai indemnizațiilor lunare de 
hrană, a situației familiale și sociale a acestora 
și va face propuneri privind elaborarea unor 
noi programe și măsuri de protecție socială

Difuzarea, în toate unitățile de învățământ, de 
stat sau private, de programe educaționale 
și informative privind prevenirea transmiterii 
infecției cu HIV și comportamentul adecvat 
față de persoanele bolnave de SIDA și 
accesul gratuit, universal și necondiționat 

Agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă județene și a municipiului 
București

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei, împreună cu Ministerul 
Sănătății,

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei

Ministerul Educației și Cercetării, 
împreună cu:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei, 

Autoritatea Națională pentru Tineret, 
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al tuturor tinerilor care urmează o formă de 
învățământ la aceste informații.  

Asigurarea introducerii în curriculum, 
diferențiat pe cicluri de învățământ, a unui 
program de educație pentru sănătate, care 
să includă, între altele, un capitol distinct 
privind HIV/SIDA, precum și introducerea 
în sistemul de formare/perfecționare a 
cadrelor didactice a cunoștințelor generale 
privind HIV/SIDA, protecția persoanelor 
afectate și comportamentul față de acestea 
și dezvoltarea de activități extracurriculare 
și extrașcolare și va asigura monitorizarea 
modului de punere în aplicare a acestor 
programe.  

Promovarea în unitățile de învățământ a 
dezvoltării unei atitudini corespunzătoare 
față de persoanele infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA, în scopul înlăturării 
marginalizării și discriminării acestora și 
pentru crearea unui mediu tolerant față de 
acestea.  

Agenția Națională pentru Sport, 

Autoritatea Națională pentru Protecția 
Copilului și Adopție, 

Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Handicap

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării, prin 
inspectoratele școlare județene
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Secțiunea 2:  Cadrul juridic medical

2.1 Asigurarea universală a tratamentului

Accesul universal la tratament pentru persoanele care suferă de SIDA a fost 
introdus în 2001 și programul a fost recunoscut ca un model în regiune3. Legea 
HIV prevede în prezent că medicația specifică antiretrovirală și a bolilor asociate 
infecției HIV/SIDA se instituie în regim de gratuitate4. De asemenea, Legea HIV 
prevede că finanțarea activităților terapeutice și de îngrijiri medicale se realizează 
din bugetul Ministerului Sănătății sau, după caz, al Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate5.

Legea Sănătății cuprinde o serie de activități ale spitalelor publice care sunt 
finanțabile din bugetul de stat iar acestea includ programele tip HIV/SIDA6. În 
mod concret, obiectul și mecanismele finanțării sunt determinat de:

•	 Programele Naționale de Sănătate Publică elaborate periodic de către Ministerul 
Sănătății, cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – în acest caz 
Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA; și

•	 Normele Tehnice de Realizare a Programelor Naționale emise de Ministerul 
Sănătății

La momentul redactării acestui text, normele tehnice în vigoare sunt cele din 30 
Martie 2017, stabilite pentru anii 2017 și 2018, aplicabilitatea lor fiind prelungită 
succesiv – conform ultimei prelungiri, acestea rămân în vigoare până la finalul 
lunii în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului 
de stat pe anul 20227.

Acest sistem de norme este completat și de:

•	 Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 
asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune 
internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naționale de sănătate; și 

•	 Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări 

3.  UNAIDS Country Progres Report on AIDS – Reporting Period January 2015 – December 2015.
4.  Art. 10 din Legea HIV.
5.  Art. 16 (2) din Legea HIV.
6. Art. 193 (2) (h) din Legea Sănătății.
7. Art. II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1087/2017.
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de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei 
denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se 
acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei 
de calcul al acestora.

2.2 Eliberarea medicamentelor exclusiv în farmaciile 
spitalelor

Conform normelor în vigoare8, spre deosebire de reglementări anterioare9, 
medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor 
cu HIV/SIDA se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților 
sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală/
condică medicală10.  Ca atare, medicamentele nu pot fi obținute gratuit prin 
rețelele de farmacii private și beneficiarii nu au decât opțiunea procurării 
medicamentelor în farmaciile spitalelor relevante. 

Acest aspect – necesitatea obținerii medicamentelor în rețelele spitalelor, care de 
multe ori presupune accesul în paviloane, sau așezarea la cozi destinate persoanelor 
care trăiesc cu HIV – a fost identificat ca fiind o sursă de anxietate pentru beneficiari, 
punând în pericol dreptul legal la confidențialitatea situației medicale. 

În același timp, indemnizarea exclusiv a medicamentelor în regim închis face ca 
persoanele infectate să fie vulnerabile la disfuncționalitățile din sistemul public 
de aprovizionare a medicamentelor. 

Normele care stabilesc aceste reguli nu beneficiază de expuneri de motive sau 
note de fundamentare care să explice motivele pentru eliberarea farmaciilor în 
regim închis.

2.3 Dificultăți privind accesul la tratament 

Cu toate că din punct de vedere al legilor primare, accesul la medicamente ar trebui 
să fie gratuit, în realitate, România a parcurs în ultimii ani o criză substanțială în 

8. Art. 14 din Normele Tehnice din 2022 de realizare a programelor naționale de sănătate publică.
9. Normele tehnice din 2008 prevedeau că medicamentele se puteau elibera atât prin farmaci-

ile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cât și prin far-
maciile cu circuit închis ale unităților sanitare, asigurându-se optimizarea accesului la tratament.

10. Normele prevăd că în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, perioada de prescriere a 
medicației pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA și tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, 
după caz.
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ceea ce privește disponibilitatea medicamentelor necesare. Problema principală 
pare să fie mobilizarea resurselor necesare aplicării efective a programelor 
naționale privind accesul la medicamentele antiretrovirale. 

Cauze principale a acestei crize identificată în mod uzual sunt, pe de o 
parte, alocarea de fonduri insuficiente pentru aprovizionarea spitalelor cu 
medicamentele necesare, dar și faptul că alocările financiare existente nu susțin 
schimbările schemelor de tratament raportat și la creșterea numărului de 
pacienți ARV. 

În mod constant, însă, insuficiența atenției acordate acestui aspect în programele 
bugetare este pusă pe seama absenței îndelungate a unei Strategii Naționale HIV 
în vigoare în sistemul românesc.

2.4 Discriminarea în sistemul medical și problema 
confidențialității în Legea HIV

Discriminarea în domeniul medical continuă să afecteze în mod substanțial 
comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV. Problemele identificate includ 
aspecte precum refuzul personalului medical de a oferi asistență de specialitate, 
sau modificări negative în comportament rezultate din divulgarea statutului HIV.

Obligația pacientului de a informa medicul curant

Legea HIV stabilește că pacienții sunt obligați să informeze medicul curant, inclusiv 
medicul stomatolog, cu privire la statutul său HIV, atunci când îl cunoaște11. Legea 
HIV nu stabilește o sancțiune pentru încălcarea acestei obligații, însă prevede că 
în măsura în care (i) are loc o transmitere „voluntară” a infecției, (ii) pacientul își 
cunoștea statutul HIV pozitiv și (iii) transmiterea s-a produs din motive imputabile 
pacientului, atunci pacientul răspunde „conform legii” – fiind înțeles în mod 
plauzibil că referința are în vedere răspunderea civilă delictuală din Codul Civil 
dar și infracțiunea de transmitere a sindromului imuno-deficitar din Codul Penal 
care este explorată mai pe larg în secțiunea [7] de mai jos privind criminalizarea 
transmiterii HIV/SIDA.

Este discutabil în ce măsură este justificată obligația pacientului de a informa 
medicul curant privind statutul HIV. Din perspectiva sistemului sanitar, există 

11. Art. 8 (3) din Legea HIV.



58

argumente care privesc necesitatea medicului: (i) de a cunoaște istoricul complet 
al afecțiunilor pacientului, pentru a putea prescrie un tratament adecvat; și (ii) de 
a putea lua măsuri de protecție personală adecvată pentru a evita o potențială 
expunere care ar putea conduce la transmiterea infecției.

Pe de altă parte, această obligație pare să declanșeze în viața reală premisele 
unui act de discriminare și să expună pacientul riscului de a nu mai obține deloc 
un tratament medical. Iar ceea ce privește argumentele de mai sus: (i) indiferent 
de afecțiune, este recomandabil ca medicul să cunoască istoricul complet al 
pacientului, dar legiuitorul nu a simțit nevoia stabilirii unei obligații legale cu 
caracter de generalitate în acest sens, și (ii) indiferent de afecțiune, deontologia 
profesională medicală impune medicului luarea de precauții necesare pentru a 
evita contractarea oricărei infecții (de exemplu prin folosirea de măști sau mănuși).

Ori, în realitate, pare că acestă obligație de informare pare să fie rezervată 
statutului HIV/SIDA, fără să aibă o justificare medicală distinctă în raport cu 
alte afecțiuni medicale, și pară că existența ei este tributară unei epoci în care 
sistemul legislativ elaborat ca răspuns al epidemiei SIDA nu lua în mod rațional în 
considerare realitatea științifică a modului în care virusul poate fi transmis.

Obligația medicului de a oferi îngrijire

Legea HIV stabilește că unitățile sanitare și medicii, indiferent de specialitate, 
sunt obligați să interneze și să asigure îngrijire medicală de profil în specialitatea 
pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient. Pe de 
altă parte, Legea HIV nu stabilește și nici nu face referință la nicio sancțiune în 
cazul încălcării acestei obligații.

În același timp, încălcarea acestei obligații ar putea constitui o contravenție în 
condițiile legislației împotriva discriminării.

Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare 

Art. 10

Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră 
sub incidența legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de 
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Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organul competent să 
investigheze și sancționeze aceste fapte, are prerogativa de a acorda sancțiuni 
între 1.000 și 30.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică și între 2.000 
și 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. 

Însă mai mult decât atât, față de această practică de a refuza acordarea de 
tratament, ar trebui avută în vedere și infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută 
de Codul Penal.

persoane din cauza apartenenței acestora ori a persoanelor care administrează 
persoana juridică la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială 
sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului 
sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin: 

a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative și juridice; 

b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de 
sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistență medicală, asigurările 
de sănătate, serviciile de urgență sau alte servicii de sănătate;

(...)

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor 
drepturi sau facilități.

Codul Penal

Art. 297 - Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu 
îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos1 și prin aceasta cauzează 
o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane 
fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani 
și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei 
persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, 
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Încadrarea medicilor în categoria funcționarilor publici este un aspect care a 
ridicat în România o gamă variată de controverse, Colegiul Medicilor din România 
susținând că această încadrare este „criticabilă” și „nedreaptă”12. În schimb, poziția 
consistentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție pare să confirme13 că, cel puțin sub 
aspect penal, medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească 
din sistemul public de sănătate are calitatea de funcționar public.

Reamenajarea regimului juridic al obligației de a divulga statutul HIV

În țări precum Marea Britanie sau Franța pacientul nu are o obligație de a informa 
medicul de statutul HIV. Această situație de drept nu împiedică însă sistemele 
medicale și comunicarea publică asociată cu statutul HIV/SIDA să puncteze și să 
promoveze măsura în care, deși nu este obligatoriu, este întotdeauna recomandat 
ca medicul să fie informat asupra situației medicale a pacientului.

2.5 Comisia Națională HIV/SIDA

Legislația HIV în vigoare în prezent atribuie din punct de vedere formal un rol 
important Comisiei Naționale HIV. Pe lângă atribuțiile sale privind elaborarea 
Strategiei Naționale HIV/SIDA, comisia are de asemenea un rol în:

•	 monitorizarea respectării obligațiilor unităților sanitare decurgând din Legea HIV14;

•	 stabilirea unei metodologii pe baza căreia angajatorii trebuie să asigure în mod 
gratuit profilaxia post expunere profesională15; și

•	 elaborarea normelor privind activitatea de diagnosticare, tratament și monitorizare 
a terapiei în spital și în ambulatoriu sub coordonarea centrelor regionale HIV/
SIDA16.

12. Hotnews, 18 August 2015 - https://www.hotnews.ro/stiri-esential-20364270-colegiul-medici-
lor-din-romania-solutiile-inaltei-curti-cazul-hotararilor-prin-care-medicul-este-asimilat-functio-
narului-public-criticabile.htm

13. Decizie ICCJ din data de 3 dec. 2014 și publicată în M.Of. din data de 13 ian. 2015; Decizie ICCJ 
din data de 4 iunie 2015 și publicată în M.Of. din data de 5 august 2015.

14.  Regulamentul de Aplicare a Legii HIV.
15. Art. 6 (h) din Legea HIV.
16. Art. 11 din Legea HIV.

naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență 
politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/
SIDA.
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La data acestui material, din cercetare nu au fost identificate metodologia 
și normele prevăzute mai sus elaborate de către Comisia Națională HIV. De 
asemenea, așa cum este analizat și în secțiunea următoare, în România nu a mai 
fost adoptată o Strategie Națională dedicată HIV/SIDA de peste un deceniu,

Activitatea și funcționarea Comisiei Naționale HIV/SIDA este de asemenea 
reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 330/2003 (“HG privind Comisia 
Națională”) care include o serie de atribuții mult mai detaliate, inclusiv:

•	 evaluarea legislației din domeniul HIV/SIDA și propunerea de acte normative 
necesare

•	 realizarea de acțiuni și măsuri speciale pentru persoane afectate de discriminare 
pe considerente legate de HIV/SIDA 

•	 propune Guvernului în bugetul de stat fonduri necesare aplicării Strategiei 
Naționale

Comisia Națională HIV/SIDA nu are o pagină de web proprie (cu toate că 
aceasta este obligatorie conform HG privind  Comisia Națională) care să permită 
monitorizarea activității acesteia, publicarea de rapoarte de activitate sau orice 
altă dovadă privind îndeplinirea atribuțiilor acesteia.

În vara anului 2021 a fost publicat un proiect de hotărâre de Guvern menit să 
înlocuiască prezenta HG privind Comisia Națională cu un alt text similar, însă cu 
anumite modificări cum ar fi:

•	 scoaterea comisiei de sub autoritatea primului ministru și transferul sub autoritatea 
ministerului sănătății

•	 eliminarea grupurilor de lucru de specialiști pe domenii de activitate

•	 eliminarea obligației de a răspunde solicitărilor venite din partea populației 
conform Legii 544/2001

La data acestui material această hotărâre nu a fost adoptată.

În toamna anului 2021, prin Ordonanța 18/2021, Guvernul României a abrogat 
articolul 4 din Legea HIV care prevedea înființarea Comisiei Naționale HIV/SIDA, 
însă toate celelalte prevederi și referințe privind rolul și prerogativele comisiei 
amintite mai sus au rămas în vigoare. În Nota de fundamentare a ordonanței, 
explicația pentru aprogare este că măsura era necesară având în vedere „cadrul 
legal pentru constituirea, prin Hotărâre a Guvernului a Comitetului național 
intersectorial pentru controlul tuberculozei și infecției HIV/SIDA, în vederea 
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coordonării integrate la nivel național a tuturor măsurilor pentru controlul 
tuberculozei, infecției HIV/SIDA și a afecțiunilor asociate acestora, pentru a evita 
apariția unor confuzii în aplicarea normelor juridice, pentru acuratețe legislativă, 
în considerarea faptului că cele 2 structuri au atribuții similare”.

Din punct de vedere juridic, consecințele acestei abrogări sunt neclare având 
în vedere că, pe de o parte, a fost eliminat paragraful care prevede înființarea 
comisiei, dar, pe de altă parte, nu a fost adoptat niciun text de lege care să prevadă 
desființarea acesteia și, în același timp, toate celelalte prevederi care fac referire la 
comisie sunt în contiuare în vigoare. O interpretare conform căreia comisia ar fi 
desființată ar conduce la concluzia că o componentă semnificativă din legislația 
HIV/SIDA ar deveni lipsită de efect și, în absența unei entități înlocuitoare, toate 
activiățile lăsate de Legea HIV în sarcina comisiei ar înceta să mai fie prescrise de 
lege în totalitate. 

Ca atare, textul de lege adoptat a condus la crearea unui climat de 
incertitudine juridică în jurul unei structuri menite să asigure un mecanism 
esențial de cooperare interinstituțională în domeniul HIV/SIDA în sistemul 
de sănătate. 

Ordonanța 18/2021a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate formulată 
de Avocatul Poporului care este încă în curs la data redactării acestui material. 

În iunie 2022 a fost publicată o propunere de Strategie Națională HIV/SIDA, ca 
fiind elaborată de către Comisia Națională HIV/SIDA, semn că nici Guvernul nu 
interpretează abrogarea articolului 4 ca pe un act de desființare a comisiei.

Având în vedere rolul important pe care această comisie continuă să îl 
îndeplineasca în cadrul legislativ HIV/SIDA, este refretabilă lipsa de claritate în 
ceea ce privește organizarea și funcționarea acesteia precum și absența unor 
rapoarte de activitate care să ilustreze îndeplinirea rolurilor atribuite de lege 
acestei comisii.

2.6 Problema realizării Strategiei Naționale

Conform Regulamentului de Aplicare a Legii HIV, Comisia Națională HIV este 
însărcinată cu elaborarea și propunerea spre aprobare către Guvern a Strategiei 
naționale HIV/SIDA.  De asemenea, ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniu 
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și/sau cu rețea sanitară proprie au sarcina de a elabora Programul național de 
prevenire, supraveghere și control al infecției cu HIV/SIDA, precum și măsuri 
de reducere a impactului social al cazurilor de infecție cu HIV/SIDA.

Cu toate acestea, ultima Strategiei națională HIV/SIDA a fost adoptată pentru 
perioada 2004-2007, și doar pentru perioada 2019 -2021 a mai fost publicat un 
proiect de  Plan Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea 
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA (care, din verificările noastre, nu a fost niciodată 
adoptat).

Existența unei Strategii naționale este esențială pentru alocarea de sume de bani 
pentru prevenție, dar și pentru tratament, în așa fel încât persoanele care suferă 
de HIV/SIDA să beneficieze de tratament fără întrerupere. 

După toată această perioadă de absență, în iunie 2022 a fost publicată o propunere 
de Strategie Națională HIV/SIDA care, la data pregătirii acestui material nu a fost 
încă adoptată.

2.7 Alocațiile de hrană din unitățile sanitare

Conform de HG nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile 
colective din unitățile sanitare publice, nivelul alocațiilor de hrană din unitățile 
sanitare publice este de 17,6 lei/zi pentru adulti si 16,5 lei/zi pentru copii. 

În mai 2022 a fost adoptată o serie de modificări la Legea 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, prin introducerea următorului următoarelor noi paragrafe 
la articolul 229 al legii:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 229

(...)

“(5) Cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice se stabilește prin 
ordin al ministrului sănătății, se actualizează anual în funcție de rata inflației și 
nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. Cheltuielile aferente alocației de 
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Tot în luna mai 2022, Ministerul Sănătății a adoptat Ordinul MS 1488/2022 pentru 
stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice emis de 
Ministerul Sănătății, conform căruia cuantumul alocației de hrană este 33 de lei/zi 
pe zi de spitalizare (sau 990 de lei/lună). Prin comparație, valoarea coșului minim 
de consum pentru un trai decent17 a fost stabilit la 2708 lei pentru o persoană 
adultă singură, la nivelul anului 2021.

17. Raportul Special privind respectarea dreptului la muncă și protecție socială a muncii, 
București 2022 – Conform raportului, în lipsa unor date oficiale, analiza privind coșul minim de 
consum pentru un trai decent este bazată pe un studiu elaborat de către Fundația Friedrich Ebert 
România și Syndex România, în data de 5 noiembrie 2021.

hrană în unitățile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate.

(6) Alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de 
administrație al unității sanitare, în condițiile identificării altor surse de finanțare 
decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de 
sănătate și de la bugetul de stat.”
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Secțiunea 3:  Protecția socială

3.1 Indemnizațiile lunare de hrană

Conform articolului 7 (4) din Legea HIV18, Guvernul trebuie să aprobe un cuantum 
pentru indemnizația lunară de hrană menită să asigure eficiența în tratamentele 
antiretrovirale aplicabil pentru: „bolnavii internați și instituționalizați, cât și pentru 
cei din ambulatoriu”. Din cercetare rezultă că este în continuare un act normativ 
nemodificat (Hotărârii  Guvernului nr. 1177/2003 privind aprobarea cuantumului 
indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA) care, citând articolul 7 (4) din Legea HIV, stabilește nivelul indemnizației 
lunare de hrană cuvenită adulților la 7.7 lei/zi pentru adulți, respectiv 5.7 lei/zi 
pentru copii. 

Conform Metodologiei de Acordare a Indemnizației de Hrană Plata 
indemnizației lunare de hrana se realizează de către direcțiile de muncă si 
protecție socială județene, respectiv a municipiului București si se poate 
efectua: (a) prin mandat poștal; (b) în cont personal; (c) altă formă de plată 
menționată în cerere de adultul beneficiar ori reprezentantul legal al copilului; 
(d) în contul special deschis cu această destinație de către direcțiile generale 
de asistență sociala și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor 
municipiului București sau organismul privat autorizat - pentru copiii 
încredințați sau dați în plasament unei instituții publice de asistență socială 
sau organism privat autorizat.

Nivelele extrem de reduse ale indemnizației prevăzute mai sus au rămas 
nemodificate până la data realizării acestui material.Pe site-ul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale a fost publicat începând cu 13 iulie 2022 un proiect 
de Hotărâre de Guvern menită să modifice HG 1177/2003. Conform notei de 
fundamentare a acestui text, obiectivul este corelarea cu Legii nr. 95/2006, și 
nota face de asemenea referire la Ordinul MS 1488/2022 (ambele amintite in 
secțiunea 2.7 de mai sus). Din păcate, însă, textul propus este extrem de neclar, 
precizând doar: “cuantumul indemnizației lunare “se majorează la aceeași dată 

18. Articolul 7 (4) din Legea HIV: „Pentru o alimentație corespunzătoare atât pentru bolnavii 
internați și instituționalizați, cât și pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficiență în tra-
tamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizații lunare de hrană, în cuantum 
aprobat prin hotărâre a Guvernului”.



66

ca și cuantumul alocațiilor de hrană pentru unitățile sanitare publice, potrivit art. 
229 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” – fără a preciza și 
valoarea cu care acest cuantum se majorează. Este desigur recomandat ca acest 
text să fie clarificat până la momentul adoptării acestuia.

3.2 Sporuri salariale asociate statutului HIV/SIDA 

Conform unei Hotărâri de Guvernul României în 201819, personalul plătit din 
fonduri publice (conform Legii 153/2017), încadrat cu grad de handicap accentuat 
sau grav beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază (statutul HIV/SIDA 
fiind recunoscut ca un tip de handicap conform Legii 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

De asemenea, conform Legii 448/2006, personalul de mai sus care are în 
îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat 
cu HIV ori bolnav de SIDA beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de 
bază.

3.3 Alte măsuri de protecție socială

Conform legislației amintite mai sus, Ministerul Muncii are o serie de obligații 
legale în ceea ce privește situația persoanelor care trăiesc cu HIV:

Monitorizarea respectării dreptului la muncă al persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA

Din cercetarea efectuată, nu am identificat un raport de monitorizare publicat 
de Ministerul Muncii în legătură cu această monitorizare, sau un centru dedicat 
pentru reclamații asociate cu nerespectarea dreptului la muncă pe considerente 
HIV/SIDA

Asigurarea în mod gratuit persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
totalitatea serviciilor de informare și consiliere profesională, inclusiv căutare a 
locurilor de muncă în funcție de stadiul bolii, în condițiile legii

19. Hotararea 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care benefici-
ază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de 
încadrare
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Din cercetarea efectuată, nu am identificat un material pregătit, sau un centru 
de informare deschis de Ministerul Muncii accesibil gratuit și dedicat informării și 
consilierii profesionale adresat persoanelor infectate cu HIV.

Informarea angajatorilor despre drepturile și obligațiile angajaților persoane 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA și despre obligația nediscriminării acestora 
pe criteriul sănătății. 

Din cercetarea efectuată, nu am identificat nicio măsură la nivel general prin care 
angajatorii să fie informați public despre obligațiile asociate angajaților infectați 
cu HIV sau bolnavi de SIDA.

Asigurarea educării angajaților privind dreptul la asigurarea gratuită a profilaxiei 
postexpunere profesională

Din cercetarea efectuată, nu am identificat nicio măsură la nivel general prin care 
angajatorii să fie educați în ceea ce privește cele de mai sus.

Realizarea anual de cercetări sociologice care să vizeze monitorizarea numărului 
de beneficiari ai indemnizațiilor lunare de hrană, a situației familiale și sociale 
a acestora și va face propuneri privind elaborarea unor noi programe și măsuri 
de protecție socială

În verificările efectuate nu am identificate astfel de cercetări publicate. 
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Secțiunea 4:  Sistemul de educație și HIV

Ministerul Educației este însărcinat cu:

•	 Difuzarea, în toate unitățile de învățământ, de stat sau private, de programe 
educaționale și informative privind prevenirea transmiterii infecției cu HIV și 
comportamentul adecvat față de persoanele bolnave de SIDA și accesul gratuit, 
universal și necondiționat al tuturor tinerilor care urmează o formă de învățământ 
la aceste informații.  

•	 Asigurarea introducerii în curriculum, diferențiat pe cicluri de învățământ, a 
unui program de educație pentru sănătate, care să includă, între altele, un 
capitol distinct privind HIV/SIDA, precum și introducerea în sistemul de formare/
perfecționare a cadrelor didactice a cunoștințelor generale privind HIV/SIDA, 
protecția persoanelor afectate și comportamentul față de acestea și dezvoltarea 
de activități extracurriculare și extrașcolare și va asigura monitorizarea modului de 
punere în aplicare a acestor programe. 

•	 Promovarea în unitățile de învățământ a dezvoltării unei atitudini corespunzătoare 
față de persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, în scopul înlăturării 
marginalizării și discriminării acestora și pentru crearea unui mediu tolerant față 
de acestea.

Așa cum reiese, însă, din studiul cantitativ, în ceea ce priveste educatia sexuală/
educația pentru sănătate în scoli, 73% dintre respondenți nu au avut acces la acest 
tip de educație în școală. În realizarea acestui material, nu am putut identifica 
măsurile concrete luate de Ministerul Educației pentru îndeplinirea acestor sarcini. 
Nerespectarea acestor obligații legale conduce la menținerea sau chiar creșterea 
nivelului de stigmă socială și dezinformare privind persoanele care trăiesc cu HIV.

În acest context, este important de menționat inițiativa legislativă aprobată 
tacit de Senat în anul 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului.20 Proiectul de lege include 
prevederi care restricționează difuzarea de informații privind “popularizarea 
homosexualității” în familie dar și în orice alte medii, inclusiv în instituții de 
învățământ, medii de cercetare, internet, mass-media, etc. 

Această inițiativă este criticabilă din multe perspective, inclusiv juridice, având în 
vedere caracterul neconstituțional al unor limitări în ceea ce privește libertatea 
de exprimare, dreptului la o viată privată și dreptului la liberă exprimare. 

Însă, în mod particular în contextul luptei pentru combaterea răspândirii virusului 
HIV și a îmbunătățirii calității vieții persoanelor care trăiesc cu virusul HIV, acest 

20. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19747 
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tip de prevederi au un efect devastator având în vedere măsura în care riscă 
să scoată în afara legii orice campanii de prevenire și de comunicare adresate 
grupurilor vulnerabile la HIV/SIDA.
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Secțiunea 5:  Combatarea discriminării

5.1 Instrumente juridice de protecție împotriva discriminării

Legea Anti-Discriminare este instrumentul legal principal de sancționare a 
comportamentului discriminatoriu, aceasta prevăzând în mod explicit statutul 
de infectare cu HIV ca fiind o trăsătură în raport cu care discriminarea este 
sancționată.

Conform Legii Anti-Discriminare, următoarele fapte (în măsura în care nu 
intră sub incidența legii penale) față de persoane care trăiesc cu HIV constituie 
contravenții:

Articolul 10

(...)

a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative și juridice;

b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de 
sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistență medicală, asigurările 
de sănătate, serviciile de urgență sau alte servicii de sănătate;

c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinație de locuință;

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;

e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite 
de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee și expoziții;

f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite 
de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alți prestatori 
de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;

g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite 
de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, 
troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor 
drepturi sau facilități.
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Codul Penal instituie de asemenea o serie de protecții indirecte cum ar fi:

•	 prevederea unor circumstanțe agravante în cazul oricăror infracțiuni săvârșite din 
considerente de infecție HIV/SIDA21;

•	 consacrarea unei variante a infracțiunii de abuz în serviciu dedicate faptei 
funcționarului public care îngrădește un drept sau crează o situație de inferioriate 
pe motiv de infecție HIV/SIDA22;

•	 adoptarea, în 2022, a unei modificări a infracțiunii din Codul Penal privind incitarea 
la violență, ură sau discriminare, care prevede explicit categoria infecției HIV/SIDA

De asemenea, Regulamentul de Aplicare a Legii HIV stabilește că persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA au dreptul23 la tratament nediscriminatoriu 
în ceea ce privește dreptul la învățătură, dreptul la muncă, dreptul la promovare 
profesională și protecție socială, conform legislației naționale privind prevenirea 
și sancționarea tuturor formelor de discriminare și conform convențiilor, pactelor 
și tratatelor internaționale la care România este parte.  

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (“CNCD”) este însărcinat cu 
atribuții în ceea ce privește monitorizarea și sancționarea faptelor de discriminare.

Legea Anti-Discriminare stabilește sancțiuni aplicabile în cazul comiterii 
contravențiilor prevăzute, care pot include:

21. Art. 77 (h) din Codul Penal.
22. Art. 297 (b) din Codul Penal
23. Art. 3 din Legea HIV

Codul Penal

Articolul 369 : Incitarea la violență, ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare 
împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că 
face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență 
politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă 
sau infecție HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei 
persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.
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1.  Amenzi – de la 1.000 la 30.000 lei (dacă discriminarea vizează o persoană 
fizică) și de la 2.000 la 100.000 lei (dacă discriminarea vizează un grup de persoane 
sau o comunitate); și

2. Obligația de a publica, în mass-media, un rezumat al hotărârii de constatare, 
respectiv al sentinței judecătorești privind comiterii contravenției

5.2 Activitatea CNCD în raport cu discriminarea HIV

Conform răspunsurilor la solicitările de informații față de CNCD realizate în 
pregătirea acestui material, din 2003 până în Noiembrie 2021, CNCD a constatat 
nu mai mult de 23 de contravenții, dintre care doar 6 au fost soluționate cu 
sancțiunea amenzii. Amenda maximă aplicată de CNCD fiind în valoare de 5,000 
lei, individual. Acest număr reprezintă 26% din dosarele de investigație deschise 
în această perioadă.

Cazurile aduse la cunoștința CNCD tind să fie preponderent din două categorii: 
fie cazuri în care este reclamată discriminarea la locul de muncă, fie cazuri în care 
este reclamată discriminarea în legătură cu prestarea unui act medical.

Din analiza hotărârilor CNCD rezultă că numărul de situații de stabilire a răspunderii 
este foarte mic comparativ cu numărul plângerilor care ajung să fie soluționate 
de către Colegiul CNCD. 

Multe din cazurile de respingere par să fie întemeiate pe aspecte tehnice, cum ar 
fi lipsa calității procesuale pasive, necompetență sau tardivitate. 

Cele mai multe cazuri de respingere par să fie întemeiate pe motivul absenței 
legăturii de cauzalitate între fapta reclamantă și existența unei prejudecăți 
față de statutul HIV. De exemplu, în hotărârea nr. 401/2020 a fost analizată 
situația unui petent care susținea că la prezentarea în camera de gardă a 
unui spital, a fost preluat de un medic care, aflând că pacientul trăia cu virusul 
HIV, a fost refuzat ulterior de la acordarea de servicii medicale solicitându-se 
ca acesta să se adreseze altui spital pentru intervenția chirurgicală. Colegiul 
CNCD a stabilit însă că în fapt doctorul a refuzat procedura medicală pe motiv 
că aceasta nu era necesară conform analizelor medicale și, astfel, o legătură 
de cauzalitate între criteriul invocat de petent, cel al infectării HIV, și faptele 
sesizate.
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Un alt caz întâlnit recurent este cazul publicațiilor sau postărilor pe rețele de 
socializare care conțin un limbaj considerat ofensator sau discriminator. De 
exemplu, în Hotărârea nr. 24/2021, Colegiul CNCD a evaluat un caz privind o 
postare cu textul: “Revoltător! Un nenorocit bolnav de HIV a zgâriat dumincă 
seara un polițist aflat în misiune. Agresorul i-a spus omului legii că vrea să 
îi dea și lui boala...Abia acum vine partea halucinantă! Procurorii care 
investighează cazul au decis că psihopatul bolnav de SIDA nu poate fi pus sub 
arest preventiv. Motivul: suferă de mai multe boli cronice, inclusiv diabet! Nu 
știu cine e procurorul de caz, dar voi afla doar pentru a-i spune că e ...(vă las pe 
fiecare să completați)”

Colegiul CNCD a reținut că acțiunea se încadrează în limitele dreptului de liberă 
exprimare a persoanelor.

Din păcate, această poziție a Colegiului ilustrează că autoritatea nu se consideră 
competentă să intervină în legătură cu efectul devastator pe care expunerea în 
spațiul public al acestui tip de mesaje îl are asupra stigmatizării persoanelor care 
trăiesc cu HIV.
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Secțiunea 6:  Confidențialitatea

6.1 Divulgarea statului HIV – există o obligație de a divulga?

Cu excepția aspectelor legate de informarea mediului curant din Legea HIV, 
analizate mai sus, nu există o obligație generală de divulgare a statutului HIV. 

Pe de altă parte, cadrul juridic din România îngreunează posibilitatea unei 
persoane care trăiește cu HIV să opteze pentru nedivulgarea acestui statut, sau 
să beneficieze efectiv de protecția confidențialității acestei informații.

Decizia de a nu divulga ar putea fi supusă unei analize nefavorabile într-o 
potențială cercetare privind răspunderea penală cauzată de transmiterea 
virusului.

Astfel cum este analizat mai pe larg mai jos, transmiterea virusului HIV este în 
continuare incriminată penal, printr-un text de lege neclar în ceea ce privește 
măsura în care o transmitere involuntară poate fi pedepsită. Este de asemenea 
neclar în ce măsură divulgarea statutului HIV poate reprezenta o apărare sau o 
circumstanță atenuantă într-un caz de transmitere involuntară.

În același timp, prevederile generale privind răspunderea civilă delictuală pot fi 
aplicabile în cazul prejudiciilor cauzate de o potențială transmitere a virusului 
HIV, astfel încât chiar dacă nu ar fi întrunite condițiile răspunderii penale, pot 
fi în continuare întrunite cerințele răspunderii civile. Nici în acest caz, nu există 
prevederi care să stabilească în ce măsură divulgarea sau nedivulgarea poate fi 
luată în considerare pentru stabilirea unei răspunderi.

Existența acestui regim legal în absența unei consacrări explicite, poate face 
ca (cel puțin în practică) persoanele care trăiesc cu HIV să fie expuse unui risc 
crescut de represiune în cazul unei transmiteri a virusului pe fondul nedivulgării 
statutului HIV – cu toate că creșterea acestui risc nu are la bază un temei juridic 
explicit.

Aspecte legate de relațiile de muncă

Persoanele supuse legislației muncii au obligația obținerii unui certificat 
medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea 
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acelei munci24. Conform Codului Muncii, nerespectarea acestei obligații 
atrage nulitatea contractului individual de muncă. Codul Muncii prevede 
că la angajarea în domeniile sănătate, alimentație publică, educație și în 
alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale 
specifice.

Însă, în alte domenii, decizia de a nu divulga nu beneficiază de aceeași protecție 
pe care o beneficiază, de exemplu, starea de graviditate – Codul Muncii interzice 
solicitarea testelor de graviditate la angajare, dar nu interzice niciun alt test. Mai mult: 

(a) examenului de medicină a muncii este obligatoriu;

(b) Legea HIV prevede obligativitatea statutului HIV medicului curant, atunci 
când este cunoscut25; și

(c) obligațiile generale ale lucrătorului privind comunicarea și cooperarea cu 
angajatorul și/sau lucrătorii desemnați privind aspecte ce pot pune în pericol 
sănătatea lucrătorilor26.

24  Art. 27 din Codul Muncii
25. Art. 8 (3) din Legea HIV.
26. Art. 23 din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Profesii și domenii în care testarea HIV este obligatorie, sau poate fi obligatorie 
la solicitarea medicului de medicina muncii, la angajare sau periodic – conform 
Hotărârii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor:

Industria farmaceutică

Unitățile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică (manichiură și pedichiură)

Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijește 
persoana cu handicap și asistentul maternal

Personal sanitar superior și mediu
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Ca atare, aceste prevederi pun în pericol libertatea persoanelor care trăiesc cu 
HIV de a decide să nu divulge statutul HIV, și există argumente pentru a susține 
că divulgarea acestui statut medicului de medicina muncii (chiar dacă testarea 
HIV nu este obligatorie în sectorul de muncă respectiv). 

Având în vedere cele de mai sus, pentru dezvoltarea unui cadru legislativ 
protectiv în ceea ce privește dreptul persoanelor cu statut HIV să poată proteja 
confidențialitatea acestei informații, este recomandată stabilirea expres în 
legislație a acestui drept în ceea ce privește persoanele care trăiesc cu HIV.

6.2 Protejarea confidențialității 

Protecția confidențialității în textele juridice generale

Dreptul la protecția confidențialității statutului HIV este consacrat de texte 
juridice fundamentale, începând cu Art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și art. 26 din Constituția României privind ocrotirea vieții intime, familiale 
și private.

Prin Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)27 se interzice 
prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie date privind sănătatea 
persoanei fizice, fără consimțământul acesteia, însă există o serie de excepții. 

27. Art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Articol GDPR

9(2)(b)

Excepție de la interdicția prelucrării datelor cu 
caracter personal care dezvăluie date privind 
sănătatea

Prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și 
al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale 
persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al 
securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest 
lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de 
un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern 
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9(2)(c)

9(2)(h)

9(2)(i)

9(2)(j)

care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale 
și interesele persoanei vizate;

Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale 
persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când 
persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și 
da consimțământul;

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina 
preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a 
angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea 
de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical 
sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de 
asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical 
și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la 
alineatul (3)

Prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de 
standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale 
și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri 
adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților 
persoanei vizate, în special a secretului profesional

Prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, 
în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri 
statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza 
dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu 
obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor 
și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea 
drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate
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Codul Penal

Divulgarea informațiilor din viața privată cum ar fi statutul HIV este incriminată și 
prin legea penală prin textul art. 227 din Codul Penal, conform căruia divulgarea, 
fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de 
natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință 
despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării 
confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 
la 3 ani sau cu amendă.

Legea privind drepturile pacienților

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului consacră dreptul la 
confidențialitate a informațiilor medicale, care stabilește28 că toate informațiile 
privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, pronosticul, 
tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia 
și nu pot fi divulgate fără consimțământul pacientului sau o prevedere legală 
expresă. Însă acordarea consimțământului nu mai este necesară pentru divulgare 
în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 
acreditați, implicați în tratamentul pacientului.

Aceeași lege prevede de orice amestec în viața privată, familială a pacientului 
este interzis – însă sunt stabilite excepții în cazurile în care:

•	 această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile 
acordate,  cu consimțământul pacientului; sau 

•	 cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea 
publică.

Legea HIV

Conform Legii HIV29, păstrarea confidențialității datelor privind persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru: (a) angajații rețelei 
sanitare, (b) angajatorii acestor persoane; (c) funcționarii publici care au acces 
la aceste date. Legea HIV nu stabilește, însă o sancțiune pentru nerespectarea 
acestor obligații

28. Articolul 21 din Legea nr. 46/21 ianuarie 2003
29. Articolul 8.
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Divulgarea de către medicul de medicina muncii 

Așa cum am arătat mai sus, legea română nu pare să aibă mecanisme pentru a 
proteja o persoană HIV în cazul deciziei de a nu divulga statutul său medicului de 
medicina muncii (existând chiar argumente că există o obligație legală pentru 
această divulgare). În mod normal, medicul de medicină a muncii este obligat 
să respecte secretul profesional promovat prin codul deontologic medical și 
rezultatele examinărilor medicale efectuate angajaților se comunică angajatorilor 
numai în termeni de aptitudine sau inaptitudine.30

Din păcate, însă, legea stabilește explicit o excepție de la această obligație în ceea 
ce privește “bolile infecțioase și parazitare cu risc de transmitere în colectivitate”. 

Cadrul juridic român pare că creează practic contextul în care angajatorul va avea 
acces la statutul HIV al angajaților săi indiferent de măsura în care angajatul își 
dă sau nu consimțămîntul în acest sens. Pentru protejarea împotriva discriminării 
și a drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV (inclusiv de a decide privind 
divulgarea sau nu a acestui statut față de angajatori) este recomandată eliminarea 
sau calificarea acestei excepții astfel încât statutul HIV al unei persoane să nu fie 
comunicat angajatorului.

Cazuri de divulgare în instanță

În cadrul studiului efectuat am identificat situații în care persoane care trăiesc cu 
HIV au încercat să angajeze răspunerea civilă delictuală (și să obțină despăgubiri) 
în cazul divulgărilor statutului HIV de către autorități publice.

Într-un caz31, reclamantul a putut obține aproximativ 10,000 euro de la Primăria 
Sectorului 1 reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat ca urmare a 
faptului că pe site-ul primăriei a fost expus numele, domiciliul, CNP-ul și denumirea 
bolii reclamantului. Instanța a reținut că deși cuantificarea prejudiciului moral 
nu este supusă unor criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc 
prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecințele negative 
suferite de către cel în cauză, în plan fizic, psihic și afectiv, importanța valorilor 
lezate, criterii care trebuie să se subordoneze conotației aprecierii rezonabile, pe 

30. Art. 33 din Legea nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medi-
cului de medicina a muncii.

31. Sentința civilă nr. 4301 din 16.03.2009 pronunțată de către Judecătoria Sectorului 1
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o bază echitabilă, astfel încât să nu se ajungă la o îmbogățire fără justă cauză a 
celui care solicită daune morale.

Într-un alt caz32, reclamantul nu a putut obține despăgubiri în condițiile în care, 
pe extrasul de cont publicat de banca acestuia, în dreptul plăților primite de o 
Agenție Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, apărea menționată sintagma 
“indemnizație hrană HIV-SIDA”. Conform adresei emise de bancă, sintagma 
indicată a fost preluată prin ordinele de plată efectuată de AJPIS în calitate de 
ordonator al plății. Instanța a respins cererea reclamantului, invocând, printre 
altele că lucrătorul bancare este ținut de obligații de confidențialitate și nu 
s-a făcut dovada că reclamantul ar cunoaște personal vreun angajat al băncii, 
precum și faptul că nu s-a dovedit că orice altă persoană a avut acces la extras. 
Instanța a respins argumentul că orașul în cauză este mic și oamenii se cunosc 
între ei, arătând că e vorba de un oraș cu o populație de peste 100,000 de locuitori. 
Instanța a opinat inclusiv în motivare că “este greu de crezut că un funcționar 
bancar lecturează efectiv detaliile fiecărei operațiuni bancare pe cont”

Aceste cazuri arată, pe de o parte, că instanțele române pot stabili daune morale 
pentru acte de divulgare a statutului HIV de către autorități. 

Pe de altă parte, există o marjă de apreciere semnificativă a instanțelor în a stabili 
existența unui prejudiciu și a determina întinderea oricărui daune. Din păcate, 
însă, este nerecomandat ca un sistem juridic să permită marje de apreciere la 
latitudinea judecătorilor în contextul drepturilor minorităților sau altor persoane 
vulnerabile la prejudecățile sociale (inclusiv prejudecăți ale instanțelor de 
judecată). 

Mai mult, al doilea instanța nu a reținut că divulgarea în sine și pericolul ca 
persoane străine sau cunoscute de reclamant ar putea afla statutul HIV al acestuia 
este suficient pentru stabilirea unor daune morale.

32. Sentinta din 20 martie 2015 an 396/2015.
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Secțiunea 7:  Incriminarea penală

7.1 Reglementarea penală existentă

În România este în vigoare infracțiunea numită “Transmiterea sindromului 
imunodeficitar dobândit” (“TSID”), reglementată prin Art. 354 din Codul Penal. 

Câteva observații generale pe marginea incriminării existente:

•	 Cum se referă la SIDA și nu la HIV, conform principiilor 
fundamentale de drept penal, articolul ar trebui să fie 
inaplicabil

Textul incriminării se referă la transmiterea sindromul imunodeficitar 
dobândit și nu la transmiterea virusul HIV. Din punct de vedere medical, 
sindromul imunodeficitar dobândit în sine nu este susceptibil de a fi 

Codul Penal

Art. 354 - Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - 
SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește 
cu închisoarea de la 3 la 10 ani.  

(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - 
SIDA de către o altă persoană decât cea prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu 
închisoarea de la 5 la 12 ani.  

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea victimei, 
pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.  

(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă a cauzat moartea victimei, pedeapsa 
este închisoarea de la 2 la 7 ani.  

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.
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transmis, acesta reprezentând o stare medicală care poate fi dobândită de o 
persoană în urma infecției cu virusului HIV. Ca atare, respectând principiului 
juridic conform căruia legea penală este de strictă interpretare, ar trebui 
ca această infracțiune să nu poată produce efecte din cauza formulării 
deficitare. 

Principiul că legea penală este de strictă interpretare este recunoscut universal 
în doctrina de drept penal, însă este regăsit și în jurisprudența Înaltei Curți de 
Casație și Justiție33, și are și o bază legală în Codul Penal, fiind o consecință a 
regulii că nicio pedeapsă nu poate fi stabilită și aplicată în afara limitelor generale 
ale acesteia.34 Există de asemenea numeroasă jurisprudență a Curții Europene a 
Drepturilor Omului care fie consacră fie folosește acest principiu.35 

Cu toate acestea, așa cum vom vedea mai jos, în România există urmăriri penale 
și condamnări stabilite în baza acestei infracțiuni, semn că procurorii și instanțele 
de judecată interpretează „constructiv” textul incriminării, ceea ce nu este permis 
în domeniul legislației penale.

Doctrina juridică aferentă acestui articol pare de asemenea să susțină o astfel de 
interpretare, fără a lua în calcul aspectele discutate mai sus.36

•	 Dificultăți de interpretare/aplicare unei pedepse mai aspre în 
caz de culpă?

Legea stabilește o pedeapsă mai aspră pentru transmiterea cu intenție a SIDA 
de către o persoană, alta decât o persoană care știe că suferă de boală. Se punte 
problema, care sunt tipurile de persoane care s-ar putea încadra în această 
descriere?

(i) Persoane care sunt infectate de virusul SIDA dar nu “știu că suferă de aceas-
tă boală”

Dacă asta este intenția de interpretare, nu are însă niciun sens ca această ca-
tegorie de persoane să fie pedepsită mai aspru decât o persoană care este 
conștientă ca suferă de această boală. Mai mult decât atât, însă, conform legii 

33.  De exemplu, Decizia nr. 18/3.06.2019 sau Decizia nr. 22/4.05.2022.
34.  Art. 2 (3) din Codul Penal.
35. Coëme și alții împotriva Belgiei, pct. 145; Del Río Prada împotriva Spaniei (MC), pct. 80, 

Bașkaya și Okçuoğlu împotriva Turciei.
36. DOBRINOIU Vasile, colectiv, Noul Cod penal comentat din 01-oct-2012, Universul Juridic: 

“Urmarea imediată a infracțiunii presupune transmiterea SIDA, mai exact a infecției cu HIV.”
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penale române37 nicio faptă nu poate constitui infracțiune decât dacă a fost 
săvârșită cu o formă de vinovăție prevăzută de lege. 

Singurele forme de vinovăție38 sunt:

- intenția: situația în care o persoană fie (a) prevede rezultatul faptei sale, urmă-
rind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte sau (b) prevede rezultatul faptei 
sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui.

Este limpede că intenția nu poate fi aplicabilă în cazul persoanelor prevăzute 
la (i) mai sus, deoarece, nefiind conștiente de statutul lor SIDA, nu este posibil 
ca această să prevadă rezultatul transmiterii acestei boli.

- culpa: situația în care o persoană fie (a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l 
acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; sau (b) nu prevede rezulta-
tul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă.

Din nou, culpa de la paragraful (a) nu poate în nicio circumstanță să fie aplica-
bil, rămânând doar categoria de la (b) care, însă, presupune ca o persoană, pe 
de o parte, să nu fie bolnavă de SIDA, dar în același timp, să fi “trebuit și putut” 
să prevadă că este bolnavă de SIDA. 

(ii) Persoane care nu suferă de SIDA dar totuși transmit mai departe

Ipoteza ar putea fi aplicabilă, de exemplu, unor persoane care ar putea, cu o 
formă de vinovăție prevăzută de lege, să aibă acces la o un material infectat 
(e.g. sânge, lichid seminal) pe care să îl aplice asupra altei persoane (e.g. pe o 
rană deschisă).

•	 Pedeapsă disproporționată față de alte infracțiuni deosebit 
de grave

Pedepsele prevăzute sunt cu totul disproporționate față de alte infracțiuni cu 
consecințe mult mai grave, cum ar fi, de exemplu:

•	 uciderea din culpă (art. 190 C. Pen.) care prevede, în formă neagravată, pedeapsa 
cu închisoarea de la 1 la 5 ani (respectiv de la 2 la 7 ani în forma agravată)

•	 actul sexual cu un minor (art. 220 C. Pen.) se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 
5 ani;

•	 agresiunea sexuală (art. 219 C. Pen.) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani;

•	 traficul de persoane (art. 210 C. Pen.) se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani;

•	 violul (art. 218) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

37. Art. 16 din Codul Penal.
38. Pe lângă intenție și culpă există și vorba de vinovăție a intenției depășite (când fapta con-

stând într-o acțiune sau inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, care se datorează 
culpei făptuitorului) – aceastei ipoteze îi sunt însă aplicabile aceleași considerente de la intenție 
și culpă.
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Din punctul de vedere al consecințelor asupra victimei unei infracțiuni de TSID, 
aplicarea acestui regim al pedepselor pare să sugereze că contractarea virusului 
HIV (pentru că așa cum am arătat mai sus, SIDA propriu-zis nu este susceptibil de 
a fi transmisibil) este comparabil în gravitate cu a fi agresat sexual, violat, victima 
traficului de persoane sau chiar ucis. Seriozitatea și gravitatea contractării este 
incontestabilă, însă echivalarea cu consecințele celorlalte infracțiuni ignoră faptul 
că, datorită dezvoltărilor științifice în tratamentul aplicabile, virusul HIV nu mai 
are consecințe atât de grave.

7.2 Represiunea penală 

Conform informațiilor comunicate de Ministerul Public, în cadrul cercetării 
efectuale pentru realizarea acestui material din 1997 până la jumătatea anului 
2021, a fost inițiată urmărirea penală în 333 de cazuri, dintre care 298 de cazuri 
au fost soluționate prin netrimitere în judecată, iar în 35 de cazuri, soluția a fost 
trimiterea în judecată a persoanelor urmărite. 

Conform informațiilor comunicate de Ministerul Justiției, în perioada 1 ianuarie 
2015 – 31 martie 2021 au fost judecate în fond, pe rolul instanțelor din România, 
10 cauze având ca obiect principal săvârșirea infracțiunii TSID, iar în perioada 1 
ianuarie 2016 – 31 martie 2021, 11 cauze având TSID ca obiect secundar.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 Martie 2021, 8 persoane au fost condamnate 
definitiv pentru TSID dintre care 3 au primit pedeapsa cu executare in regim de 
detenție (una dintre acestea fiind condamnate la peste 10 ani de închisoare.

Conținutul acestor dosare nu a fost disponibil în cadrul cercetării efectuate și 
documentația obținută nu ilustrează în ce proporție sunt avute în vedere diferitele 
variante ale faptelor incriminate în paragrafele din Codul Penal. 

Pe de o parte, raportul între numărul situaților de inițiere a urmăririi penale față 
de numărul situațiilor trimise în judecată este similar cu media generală la nivelul 
activității Ministerului Public.39 Pe de altă parte, tocmai faptul că la nivel general, 
raportul între cercetare și trimitere în judecată este atat de mic, arată că selectarea 

39. Conform Raportului de Activitate pe anul 2020 al Ministerului Public, raportul între numă-
rul situaților de inițiere a urmăririi penale față de numărul situațiilor trimise în judecată este de 
aproximativ 15%
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situaților sociale susceptibile de a fi incriminate ar trebui efectuată cu deosebită 
atenție.

7.3 Dezincriminarea

Această secțiune include o analiză a unor aspecte principale care justifică 
dezincriminarea TSID ca infracțiune distinctă și abrogarea art. 354 din Codul 
Penal.

Premisele incriminării în sistemul penal

Din punct de vedere juridic, nu există o regulă în ceea ce privește ce fapte vor 
fi supuse incriminării și ce fapte, in ciuda faptului că poate sunt considerate 
reprobabile de societate, nu vor fi incriminate. Această decizie este adoptată în 
mod suveran de către Parlament, în general printr-o combinație de considerente 
politice (adică în ce măsură incriminarea conduce la un răspuns pozitiv din 
partea societății) și considerente criminologice (adică în ce măsură incriminarea 
conduce la înlăturarea pericolului social și reducerea fenomenului incriminat).

În ceea ce privește considerentele politice, reacția societății la modificări de 
politică publică privind fenomenul HIV depinde cu siguranță de calitatea 
informației prezente în public. În anii ’80 și ’90, lipsa înțelegerii fenomenului și 
gravitatea riscurilor percepute de apariția unei noi boli au pavat drumul politic 
către incriminarea transmiterii HIV - fiind de altfel și o reacție naturală a statelor 
pentru a compensa lipsa de eficacitate în efortul general de combatere a 
răspândirii virusului.

Considerentele criminologice, pe de altă parte, pot fi analizate ceva mai concret, 
raportat la cele două principii esențiale din spatele incriminării unei fapte:

1. Care este pericolul social al acelei fapte?

2. În ce măsură incriminarea e justificată prin prisma reducerea incidenței 
unui comportament reprobabil?

Din ambele puncte de vedere, contextul actual este extrem de diferit față de cel 
din 1996, când incriminarea TSID a fost adoptată pentru prima dată în sistemul 
penal românesc.
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Din perspectiva pericolului social, în timp, au avut loc îmbunătățiri semnificative 
în ceea ce privește tratamentele disponibile în cazuri de infectare cu HIV, astfel 
încât orice percepție de tipul “infecția cu HIV este o condamnare la moarte” să fie 
profund neîntemeiată. 

În același timp, este observabil că pe o perioadă de peste 25 de ani că incriminarea 
nu are niciun impact asupra ratei de infectare cu virusul HIV în societate. Mai 
mult decât atât, este observabilă discrepanța majoră între numărul de cazuri 
în care a fost inițiată o acțiune penală în temeiul infracțiunii TSID (în perioada 
analizata conform analizei din secțiunea 6.2 de mai sus – 333 de cazuri) și 
numărul de cazuri în care urmărirea s-a soluționat cu trimiterea spre judecată 
(35). 

Ca atare, nu doar că pericolul social asociat cu infectarea cu HIV a scăzut 
considerabil, dar istoria de 25 de ani a incriminării virusului nu a ilustrat 
capacitatea sistemului penal de a detecta existența unui risc social pronunțat 
– în termeni simplii, nu există dovezi că actul persoanelor infectate cu HIV de 
a transmite voluntar această infecție are o preponderență îngrijorătoare în 
societatea românească.

Studiile și îndrumările realizate de UNAIDS40 punctează o serie de aspecte de luat 
în considerare în amenajarea regimului juridic asociat cu statutul HIV/SIDA:

•	 regimul juridic ar trebui să ia în considerare realitatea actuală a 
transmiterii: infecția HIV este o condiție medicală serioasă și cronică, 
însă a devenit gestionabilă prin tratamentele moderne disponibile astfel 
încât o persoană infectată poate avea în general un curs al vieții normal;

•	 formulările generale și extinse în textele incriminatorii riscă să submineze 
realitățile științifice ale transmiterii HIV, în contextul în care nu iau în 
calcul că anumite circumstanțe de contact (cum ar fi atingeri, săruturi, 
sex nepenetrativ sau oral), nu sunt situații reale de expunere la virusul 
HIV și pot duce la circumstanțe de incriminare nejustificate

•	 având în vedere că este demonstrat științific și medical că riscul 
de transmitere HIV poate fi redus semnificativ prin utilizarea unui 
prezervativ  – și pentru că aceste comportamente ar trebui încurajate 
de mesaje de politică publică a sănătății și strategiilor de prevenție HIV – 
folosirea prezervativului, sau sexul nepenetrativ sau oral, ar trebui să fie 
considerate apărări legitime recunoscute la orice potențială incriminare.

40. UNAIDS: Ending overly broad criminalization of HIV non-disclosure, exposure and trans-
mission: Critical scientific, medical and legal considerations | Guidance Note 2013 (https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/20130530_Guidance_Ending_Criminalisation_0.pdf)
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Alternativele incriminării

Acest material nu își propune de a minimiza caracterul reprobabil al actului de 
a infecta voluntar o altă persoană cu HIV. Orice analiză a argumentelor privind 
abrogarea infracțiunii TSID trebuie să sublinieze alternativele disponibile pentru 
a sancționa acest comportament.

Titlul I din Codul Penal este presărat cu infracțiuni care pot servi drept temei 
pentru acțiunea penală în cazul a aceleiași fapte incriminate de infracțiunea TSID 
– în mod notabil, infracțiunea de la articolul 194 din Codul Penal prin care orice 
faptă prin care “afectată sănătatea unei persoane”, a cărei gravitate este evaluată 
prin zile de îngrijiri medicale de „mai mult 90 de zile”.

De altfel, în cazul unei urmăriri penale pentru un act de infecție voluntară cu un 
virus altul decât HIV, ministerul public este deja nevoit să recurgă la urmărire în 
temeiul infracțiunilor care există deja în Codul Penal, cele de mai sus arătând că 
nu există niciun motiv pentru care virusul HIV să aibă un statut special.

Politica penală discriminatorie

Incriminarea transmiterii HIV este un exemplu excelent de situație care ilustrează 
capacitatea sistemul juridic de a acționa în mod discriminatoriu – aplicarea unui 
tratament diferit (i.e o încadrare juridică distinctă) în cazul transmiterii voluntare 
a virusului HIV față de orice alt act de violență sau vătămare care poate avea 
consecințe de o gravitate similară.

Pot fi formulate o varietate de efecte negative ale acestei situații, cum ar fi:

•	 perpetuarea percepției că persoanele infectate cu HIV reprezintă un 
pericol distinct în societate care trebuie combătut prin măsuri speciale

•	 “demonizarea” în mass media a puținelor cazuri de infecții voluntare 
cu HIV, punând accentul pe această componentă a actului reprobabil 
în mod distinct față de caracterul general reprobabil al faptelor pentru 
care persoanele respective sunt urmărite

•	 acordarea de instrumente în sistemul penal pentru a individualiza și 
caracteriza persoanele infectate cu HIV, cu riscul creșterii circumstanțelor 
de abuz împotriva persoanelor infectate.
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Secțiunea 8:  Concluziile cadru juridic validate de 
studiul sociologic

Concluzii

Cadrul juridic român are trăsături menite să asigure o protecție formală a 
persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Acesta include:

•	 prevederi legale menite să asigure accesului gratuit la tratament;

•	 mecanisme pentru acordarea de indemnizații și alte ajutoare sociale; 

•	 protejarea confidențialității

•	 protecția împotriva discriminării; 

•	 obligații ale autorităților publice în legătură informarea și educarea societății și 
protecția persoanelor HIV împotriva prejudecăților.

În ceea ce privește accesul gratuit la tratament, din studiul sociologic reiese că 
în practică există probleme semnificative în a asigura calitatea și continuitatea 
tratamentului. Prevederile legale privind accesul gratuit la tratament nu sunt 
suficiente în practică, fiind necesar un sistem administrativ și bugetar care să și 
susțină realizarea în concret a acestui obiectiv. În acest sens, absența unui plan 
național HIV/SIDA (în ciuda prevederilor legale care solicită obligativitatea realizării 
acestuia) a fost identificată ca una dintre cauzele care au condus la dificultățile 
privind accesul la medicamente din ultima perioadă.

Cu toate că există mecanisme de ajutor social, valorile indemnizațiilor sunt în 
general modeste. Din studiul cantitativ reiese ca 38% din persoane nu au nicio 
ocupație (mult peste valoarea șomajului la nivel național), ceea ce este explicabil 
în contextul unei categorii sociale supuse în continuare unui risc ridicat de 
discriminare la angajare. Cu toate acestea, prevederile legale menite să asigure 
dreptul persoanelor HIV de a nu divulga statutul acestora față de angajator au 
lacune care pot conduce la situații de divulgare. 

La nivel formal, protejarea confidențialității statutului HIV este consacrată, fie 
direct, fie indirect de lege. Există însă excepții semnificative la aceste reguli. Cele 
mai importante excepții se regăsesc în privința personalului medical, față de 
care există în continuare o obligație legală de divulgare a statutului HIV. Această 
obligație de divulgare pare a fi nejustificată în contextul în care 63% din persoanele 
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care au participat la studiu reclamă situații de refuz al unor servici medicale din 
cauza statutului HIV/SIDA.

Medicii au la rândul lor obligații de confidențialitate, însă studiul calitativ arată 
că aproape jumătate din respondenți au identificat situații de încălcare a 
confidențialității cum sunt strigarea numelui pe hol în relație cu diagnosticul sau 
eliberarea tratamentului, așteptarea la cozi comune cu alți pacienți cu același 
diagnostic. 

În acest context, cu toate că există prevederi împotriva discriminării pe criterii de 
statut HIV din persoanele care au participat la studiu: 84% reclamă că se confruntă 
cu stigmatizare și 79% cu discriminare. Majoritatea covârșitoare a cazurilor care 
ajung în fața Colegiului CNCD nu sunt soluționate prin sancțiuni, fiind foarte des 
întâlnite dificultăți în abilitatea de a demonstra legătura de cauzalitate între actul 
reclamat și statutul HIV/SIDA al reclamantului.

Autorități precum Ministerul Educației și Ministerul Muncii au prerogative 
semnificative în a educa populația și a evalua, monitoriza și diminua prejudecățile 
în domeniul HIV/SIDA și impactul acestora asupra vieții persoanelor seropozitive. 
Legislația HIV/SIDA stabilește sarcini și obiective concrete în acest sens, multe 
dintre care nu au putut fi confirmate în cadrul analizei efectuate în acest studiu.
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V. Recomandări
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Pași următori…

Primul pas în schimbare este cunoașterea și aceasta poate fi dobândită 
prin facilitarea accesului la informații actuale, corecte și comunicate 
de către persoane relevante ce beneficiază de un capital de încredere 
în rândul publicului larg.

Reducerea stigmei sociale asociate HIV:

•	 Creșterea notorietății și a gradului de înțelegere cu privire la HIV și desensibilizarea 
publicului larg față de acest subiect astfel încăt să poată fi diminuată/eliminată 
stigma socială atribuită virusului HIV

•	 Campanii de informare HIV nu e SIDA și N (nedetectabil) = N (netransmisibil) 
pentru a putea echilibra percepția generală cu privire la această boală și a o plasa 
în rândul bolilor cronice <obișnuite, gestionabile>; campaniile de informare să fie 
susținute și promovate public de figuri medicale relevante (lideri de opinie din 
domeniul medical care pot aduce extra încredere conținutului informațional)

Suport, atât emoțional cât și în accesul la serviciile medicale 
și tratament, pentru pacie nții care trăiesc cu HIV:

•	 Oferirea suportului emoțional (programe naționale de suport psihoterapeutic) 
pacienților seropozitivi în special în momentele de aflare și acceptare a 
diagnosticului de persoană infectată cu HIV

•	 Creșterea ratei de diagnosticare, prin organizarea de campanii de informare 
despre punctele de testare gratuită

•	 Mai buna gestionare a fondurilor alocate tratamentului necesar persoanelor 



92

seropozitive astfel încât să nu mai existe sincope în furnizarea acestuia; organizarea 
unui fond de rezervă pentru 3-6 luni, în spitale, și monitorizarea acestuia pentru a 
putea evita lipsa tratamentului

•	 Stabilirea unor instrumente juridice clare, însoțite de mecanisme de control, privind 
achiziționarea și distribuirea tratamentului antiretroviral de către autoritățile 
publice, pentru a da substanță cerințelor legale privind asigurarea în mod gratuit 
a accesului la acest tratament

•	 Îndrumare si ghidaj oferit de către instituțiile statului și/sau ONG-uri în navigarea 
noilor pacienți seropozitivi prin întreg parcursul investigațiilor medicale și 
conectarea acestora cu grupurile de suport existente (serviciu de „Navigator 
pacienți”)

Reducerea/eliminarea comportamentelor discriminatorii:

•	 Oferirea de suport informațional/educativ cadrelor medicale, cu privire la riscurile 
și metodele de transmitere ale HIV. Multe cadre medicale adopta o atitudine ostilă 
față de persoanele seropozitive deoarece se tem pentru propria lor sănătate și 
preferă să refuze dreptul la tratament decât să interacționeze cu acești pacienți

•	 Încurajarea tuturor actorilor sociali să adopte abordări empatice față de persoanele 
seropozitive

•	 Calificarea sau eliminarea completă a obligației de divulgare către medici a 
statutului HIV/SIDA, având în vedere dimensiunea ridicată a refuzului personalului 
medical de a trata persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

•	 Stabilirea unui regim juridic care să asigure sancționarea autorităților în cazuri de 
divulgare ale autorităților publice a statutului HIV/SIDA, fără a ține cont de măsura 
în care divulgarea a produs efectiv un prejudiciu

•	 Analizarea unor instrumente juridice suplimentare care să îndrume CNCD către 
realizarea unei protecții reale în cazuri de discriminare, astfel încât principii privind 
„libertatea de exprimare” sau standardele ridicate privind dovedirea unei „legături 
de cauzalitate” cu actul de discriminare să nu fie bariere împotriva protejării 
persoanelor care trăiesc cu HIV împotriva discriminării

•	 Stabilirea unor instrumente juridice clare, însoțite de mecanisme de control, privind 
achiziționarea și distribuirea tratamentului antiretroviral de către autoritățile 
publice, pentru a da substanță cerințelor legale privind asigurarea în mod gratuit 
a accesului la acest tratament

•	 Respingerea inițiativei legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ce poate avea ca 
efect scoaterea în afara legii orice campanii de prevenire și de comunicare adresate 
grupurilor vulnerabile la HIV/SIDA

•	 Abrogarea articolului 354 din Codul Penal care incriminează transmiterea virusului 
HIV, sau cel puțin calificarea și circumstanțierea semnificativă a acestuia cu 
scopul de a diminua incertitudinile juridice rezultate din formularea deficitară a 
articolului, a riscurile de abuz și a reflecta în cele din urmă realitățile și schimbările 
științifice și sociale intervenite de la data la care acest articol a fost adoptat
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Definirea scopului comun și alinierea eforturilor tuturor 
actorilor sociali (ONG-uri, autoritățile statului, asociațiile de 
pacienți, publicul larg)  pentru a spori eficacitatea acțiunilor 
acestora:

•	 Deși sunt motivate de scopuri comune, ONG-urile par să nu reușească să se 
alinieze și să se susțină reciproc într-un efort unitar ce-și propune să încurajeze și 
să grăbească  dezvoltarea și aprobarea Strategiei naționale pentru supravegherea, 
controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA, și asigurarea constantă a 
tratamentului antiretroviral necesar persoanelor seropozitive

•	 Introducerea unor mecanisme pentru extinderea accesului elevilor la programele 
de educație pentru sănătate opoza
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