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Către:  

Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

            Comisia Juridică, de disciplină și imunități 

 

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională 

  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 

 

 

Organizațiile semnatare, active în domeniul apărării drepturilor omului, sănătății 

sexuale și reproductive și a drepturilor persoanelor ce trăiesc cu HIV vă solicită ca în dezbaterea 

legii de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.18/2021 să respingeţi Articolul 32 punctul 2, 

respectiv abrogarea articolului 4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

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

bolnave de SIDA (legea HIV/SIDA). Considerăm că este esenţial ca în Legea nr.584/2002 să 

rămână în vigoare textul anterior, pentru motivele pe care le vom dezvolta în acest memoriu: 

 

“Art.4 

Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a 

Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu 

HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care 

România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia 

naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, 

organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Sănătăţii 

Publice, care îi asigură şi secretariatul ethnic.” 

La data de 30 august 2021 Executivul României a adoptat o Ordonanţă de 

Guvern prin intermediul căreia a abrogat art.4 din LegeaHIV/SIDA, cu modificările şi 

completările ulterioare. Acest articol prevedea constituirea Comisiei naţionale pentru 

supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, care era necesară în 



vederea aprobării și monitorizării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi 

prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA.  

Deşi, în mod fals, Comitetul Economic şi Social (CES), în avizul favorabil dat 

Ordonanţei de Guvern, menţionează faptul că: “a fost reglementat cadrul legal pentru 

constituirea, prin Hotărâre a Guvernului a Comitetului naţional intersectorial pentru controlul 

tuberculozei şi infecţiei HIV-SIDA, în vederea coordonării integrate la nivel national a tuturor 

măsurilor pentru controlul tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi a afecţiunile asociate acestora”1, 

în acest moment nu mai este reglementată o altă Comisia Naţională HIV-SIDA şi cu atât mai 

puţin vreo strategie naţională în domeniu. Mai mult, mandatul acestui Comitet la care face 

referire CES este unul tranzitoriu, fiind asociat exclusiv unui proiect în curs de finalizare al 

Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Malarie și TBC. De altfel, orgnizațiile 

persoanelor care trăiesc cu HIV și a celor active in domeniul prevenirii și combaterii HIV nu 

au fost consultate cu privire la această Ordonanță. 

Referințele vizând TBC sunt doar tangențiale domeniului HIV/SIDA. În Legea 

nr.302 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei prevede la art.19 

alin.(3) faptul că « în vederea coordonării integrate la nivel naţional a tuturor măsurilor pentru 

controlul tuberculozei şi a afecţiunilor asociate se înfiinţeaza Comitetul national intersectorail 

pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/SIDA ». Singura menţiune la infecţia HIV/SIDA 

se află în titlul Comitetului. Dacă vom privi în ansamblu Legea nr.302/2018 vom observa că 

toate articolele se referă la tuberculoză: modalităţile prin care se asigură servicii medicale de 

prevenire, diagnostic şi tratament (art.20), constituirea unei comisii multidisciplinare de 

coordonare a măsurilor de control al tuberculozei (art.21), reglementarea dispensarelor de 

pneumoftiziologie (art.23), etc. Inființarea acestei Comisii a rămas un deziderat. 

În ciuda abrogării art.4 din Legea nr.584/2002 au rămas foarte multe articole 

care fac referire, totuşi la Comisia naţională HIV-SIDA și care au de-a face direct cu substanța 

legii HIV/SIDA. Anularea unui articol din lege produce confuzie legislativă într-un domeniu 

atât de sensibil care reclamă coordonare interministerială și intersectorială. Spre exemplu, prin 

abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002, dar prin analiza întregului corp al actului normativ, nu 

se poate identifica cine poate elabora si adopta Ghidul terapeutic în infecţia HIV care stabileşte 

medicaţia specifică antiretrovirală (art.10) sau cine stabileşte normele de elaboarare pentru 

 
1 https://www.ces.ro/newlib/PDF/avize/2021/Avize-Plen-CES-26-08-2021.pdf Avizul Comitetului Economic şi 

Social European pentru Ordonanţa de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum 
si pentru abrogarea art.4 din Lengea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 
SIDA şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

https://www.ces.ro/newlib/PDF/avize/2021/Avize-Plen-CES-26-08-2021.pdf


activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu al 

acestor persoane. (art.11)  Suplimentar, referirea Comitetul Economic şi Social la o ipotetică 

constituire a Comitetului naţional intersectorial pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV-

SIDA nu produce efecte juridice, fiind doar la nivel de proiect. 

Din punctul nostru de vedere,  art.V din Ordonanţa de Guvern pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum si pentru abrogarea art.4 din 

Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA şi de protecţie a 

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. publicată în Monitorul Oficial la data de 30 

august 2021, este neconstituţională prin raportare la art.1 alin.(3) şi alin.(5), art.20 alin.(2), 

respecitv art.22 şi a art.34 din Legea fundamentală, raportat la art.2 din Convenţia europeană a 

Drepturilor Omului. În primul rând, la acest moment, prin modalitatea aleasă de executiv de a 

reglementa legislaţia aferentă infecţiei HIV-SIDA, nu este asigurat principiul accesibilităţii şi 

previzibilităţii legii. Or, dupa jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale : « Noțiunea de 

previzibilitate a legii poate fi analizată sub aspectul modului în care destinatarul normei 

receptează conținutul normativ adoptat de legiuitor, a capacității acestuia de a înțelege norma 

în scopul de a-și adecva comportamentul, de a se conforma prescripției legale. Din această 

perspectivă, previzibilitatea legii impune legiuitorului ca normele pe care le edictează să fie 

clare, ușor de înțeles, fără un conținut echivoc, precise, în corelare cu întreg ansamblul 

normativ. »2 În al doilea rând, prin faptul că nu mai există o Comisiei naţionale pentru 

supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA şi implicit nici o 

Strategie naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu 

HIV/SIDA, statul român îşi încalcă obligaţiile pozitive de a lua măsuri de ocrotire a sănătăţii 

publice, de a lua măsuri de protecţie a sănătăţii fizice si mentale a persoanei şi chiar de a lua 

măsurile necesare pentru a garanta dreptul la viată şi integritate fizică în cazul persoanelor 

diagnosticate cu infecţia HIV-SIDA. Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a 

condamnat România pentru neasigurarea tratamentului gratuit şi adecvat al unui bolnav de 

cancer, statuând faptul că: « Obligaţia statelor de a proteja dreptul la viaţă nu se limitează la 

abţinerea de la luarea unei vieţi în mod intenţionat şi ilegal, ci implică totodată obligaţia de a 

lua măsurile necesare pentru a proteja vieţile celor aflaţi sub jurisdicţia lor » şi că « Curtea a 

 
2 Decizia nr.377 din 31 mai 2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.586 din 21 iulie 2017. 



admis faptul că nu este imposibil ca actele şi omisiunile autorităţilor în materie de politica 

sănătăţii să angajeze, în anumite împrejurări, răspunderea acestora în temeiul art. 2.»3 

Obligațiile internaționale asumate de România în cadrul Universal Periodic 

Review al Organizației Națiunilor Unite ori în fața Comitetului ONU pentru Drepturi 

Economice, Sociale și Culturale vizează consolidarea sistemului de coordonare și supraveghere 

HIV/SIDA prin întărirea Comisiei Naționale din domeniu și adoptarea de strategii/planuri 

naționale, nicidecum desființarea Comisiei Naționale. Regresele înregistrate de România în 

acest domeniu al sănătății publice (înmulțirea numărului de persoane infectate din populațiile 

cheie, întreruperile constante de tratament antiretroviral pentru persoanele ce trăiesc cu HIV, 

lipsa oricăror măsuri sistematice de prevenție finanțate la scară națională și prăbușirea testării 

în perioadă pandemică) reclamă o mai bună coordonare între ministerele implicate și 

organizațiile neguvernamentale din domeniu posibilă doar dacă legea HIV/SIDA menține acest 

mecanism interministerial și intersectorial așa cum era prevăzut de lege. Soluția nu este 

mutilarea legii HIV/SIDA prin desființarea Comisiei Naționale HIV/SIDA, ci îmbunătățirea ei 

prin prezervarea mandatului și rolului esențial al Comisiei și aducerea acesteia sub coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului României, cu implicarea  tehnică și managerială a 

Ministerului Sănătății. 

 

Organizații semnatare: 

 

ARAS-Asociația Română Anti-SIDA 

Asociația ACCEPT 

ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice 

Asociația Identity.Education 

Asociația Rise OUT 

Asociația Pride Romania 

Asociația SENS POZITIV 

SECS-Societatea de Educație Sexuală și Contraceptivă 

 

Persoane de contact: 

Florin Buhuceanu, ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, +40728-530 729 

Nicoleta Dascălu, ARAS-Asociația Română Anti-SIDA, +40745-101 467 

 
3 CEDO Panaitescu v. Romania (30909/06) 


