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Argument 

 
 Prezenta teză vine drept răspuns la situaţia care se conturează în România în domeniile 

asigurării ordinii publice şi a ordinii de drept în ceea ce priveşte fenomenul social al prostituţiei, dat 

fiind faptul că noul Cod penal
1
 nu mai sancţionează această faptă, iar regimul juridic aplicabil acesteia 

nu a fost deocamdată instituit.  

 Practic, de la data intrării in vigoare a noului Cod penal, statutul juridic al acestei ocupaţii 

considerată de mulţi drept contrară bunelor moravuri, ori după caz, de alţii drept tolerabilă sau oarecum 

utilă, va fi reglementat prohibitiv-sancţionator, sub aspectul unor forme de manifestare ale acesteia, prin 

instituirea unor prevederi legale discutabile sub mai multe aspecte, prin art.3 al unei norme 

administrativ-contravenţionale şi anume Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice.
2
  

 Această stare de drept este de natură să genereze o situaţie per ansamblu defectuoasă şi o serie 

de inconveniente punctuale, adesea grave, pentru ordinea publică şi de drept, pentru membrii societăţii 

care i-au contact cu formele de manifestare ale fenomenului prostituţiei, pentru practicantele acestei 

ocupaţii şi clienţii acestora. 

 Dată fiind această stare de fapt, se impune reglementarea acestei ocupaţii în scopul ocrotirii 

persoanelor care desfăşoară această activitate şi a normalizării relaţiilor sociale pe care acesta le 

implică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510/2009. 
2 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.196/27.09.1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr.77/31.01.2011. 
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CAPITOLUL I: DEFINIREA NOŢIUNII JURIDICE DE PROSTITUŢIE 
 

 Primul capitol al lucrării este dedicat analizării eforturilor de definire a noţiunii de prostituţie, 

încercând totodată să-mi prezint propria opinie vizavi de elaborarea unei definiţii.  

 Definirea prostituţiei  şi elaborarea unui răspuns social adecvat şi coerent, fie el chiar şi 

permisiv-condiţionat, faţă de această manifestare socială implică tot mai multe dificultăţi în contextul 

deghizării sau disoluţiei practicii în planul manifestării unor activităţi recreative, de divertisment, 

artistice, medicale, comerciale, sportive, ş.a. Tot în acest capitol sunt prezentate trăsăturile şi formele 

fenomenului  social al prostituţiei, unele aspecte privitoare la aceste probleme fiind reiterate şi în 

conţinutul capitolelor următoare. 

Începând cu sfârşitul anilor 90' statele Uniunii Europene realizând particularităţile specifice 

fenomenului prostituţiei au demarat, în mod limitat, un proces de dezincriminare şi chiar, în unele 

cazuri, de reglementare permisivă a acestei ocupaţii. Ne aflăm în fata unui proces european aproape 

colectiv, în care sunt angrenate sisteme de drept ale unor state membre (cum ar fi cele: francez,  

german, spaniol, austriac, belgian, maghiar, polonez, ceh, slovac, român, bulgar, finlandez, portughez, 

grec, luxemburghez, leton, eston, danez, sloven si cipriot) sau ale unor state asociate acestei organizatii 

integrative (cum ar fi cele elvetian sau turc). 

Un proces legislativ contrar a aparut în sistemele legislative ale unor state membre  cu un nivel 

de integrare mai redus (Marea Britanie-în special în Anglia, Ţara Galilor şi parţial în Scoţia , Suedia si 

Malta), dar şi în rândul unor ţări asociate cum sunt Norvegia şi Islanda. In funcţie de existenţa ori 

inexistenţa libertăţii de voinţă a persoanei care o practică şi a constrângerii, fenomenul social al 

prostituţiei poate îmbraca forma liber consimţită si cea forţată, constrânsă.  

Prezenta teză abordează cu predilecţie aspectele de ordine publică, de regim procedural şi 

sancţionator administrativ, contravenţional şi poliţienesc, pe care le implică forma tipică, liber 

consimţită a fenomenului social.  

Desigur, viziunea asupra rolului prostituţiei voluntare în societate depinde de contextul  istoric 

şi cultural, dar este de remarcat o evolutie sinusoidală a acestei viziuni în spaţiul european, a acceptării 

sociale cvasigenerale din lumea greco-romană, corespunzându-i relativa toleranţă contemporană 

manifestată în spaţiul comunitar. Şi azi apar drept pline de moderaţie cuvintele jurisconsultului Cicero, 

care aprecia că "dacă există cineva care este de părere că tinerilor ar trebui să le fie interzise legaturile 

cu femeile din oras, el este într-adevăr auster".
3
 

Dacă în privinţa prostituţiei libere desfăşurate de persoane majore opiniile diferă semnificativ, 

˝in aproape toate sistemele de drept, prostituatele minore sunt considerate victime sociale, fenomenul 

prostituţiei minorilor atingând un nivel deosebit de ridicat în Africa Centrală
4
 si de Est

5
 si Asia de Sud-

Est˝.
6
 

 Clientul are însă un statut mai puţin damnat, multe sisteme naţionale de drept  nesancţionând 

participaţia acestuia.  Excepţie fac reglementările scandinave, cele ale statelor americane şi în anumite 

condiţii cea britanică, ş.a. 

 În cazul proxenetismului, sistemele sancţionatorii ale statelor lumii contemporane  sancţionează 

de regulă, penal fapta, exceptând uneori situaţia în care fapta nu include forţare, este considerată 

activitate licită şi supusă unei proceduri administrative de autorizare (de exemplu în unele state din 

America Latină, Spania, Germania, Turcia, Grecia, ş.a.). 

Ca origine, verbul  „a se prostitua”  are o origine comercială, provenind din cuvântul latin 

„prostituere” care înseamnă a expune în scop de vânzare un lucru. 

                                                 
3 Marcus, Tullius Cicero, Pro Caelio, Chap. XX, publicat pe http://www. thelatinlibrary. com/cicero/ cael. shtml#20. 
4 Jones, Sarah, A study conducted by UNICEF and Government of Kenya, The Extent and Effect of Sex Tourism and 

Sexual Exploitation of Children on the Kenyan Coast. 
5Patt, Martin, Child Prostitution – Congo DRC, http://gvnet.com/childprostitution/Congo.htm. 
6Pulitzer Center on Crisis Reporting, Deena Guzder,"UNICEF: Protecting Children from Commercial Sexual Exploitation. 
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Fapta de prostituţie presupune întreţinerea de acte sexuale, cu diferite persoane, contra unor 

foloase materiale, cu cerinţa ca fapta să nu constituie prin realitatea obiectivă sau prin încadrarea 

juridică specifică fiecarui sistem de drept o altă faptă (de exemplu, o activitate artistică, educaţională, 

medicală, ştiinţifică, ş.a.).  Particularităţile reglementărilor prohibitive şi sancţionatorii diferă de la o 

societate la alta în funcţie de realităţile culturale, politice, sociale, economice, şi religioase existente. 

În funcţie de ţară, de perioada istorică sau de contextul socio-cultural, noţiunea poate include 

orice tip de act sexual şi orice tip de plată. 

Diferenţierea conceptului de prostituţie faţă de alte tipuri de raporturi interumane are în vedere 

săvârşirea de către prostituată a faptei cu persoane diferite, inexistenţa unor legături afective, sufleteşti 

între participanţii la actul sexual şi scopul urmarit de client, cealaltă  parte a raportului sexual plătit.  

Acestor aspecte se adaugă existenţa unei convenţii sociale generale privitoare la calificarea faptei ca 

atare. 

Există femei şi bărbaţi care întreţin diferite relaţii succesive ori concomitente, obţinând din 

acestea diferite foloase materiale, dar fapta acestora deşi este apreciată ca imorală nu este considerată 

prostituţie.Existenţa cuplului indiferent de interesele pe care se bazează exclude ideea de prostituţie 

graţie convenienţei sociale. Romanii sesizând subtilitatea acestor situaţii împărţeau categoria 

curtezanelor în două tipologii:"femei publice" şi "femei întreţinute". 

Tot convenienţa socială face ca unele forme de sex remunerat să nu fie considerate prostituţie 

(de exemplu terapiile sexuale practicate în Statele Unite şi alte tări în care terapeuta întreţine raporturi 

sexuale cu persoana tratată pentru anumite disfuncţii).  

Un alt element distinctiv îl reprezintă scopul prostituţiei. Pentru unul dintre parteneri acesta este 

remuneraţia iar pentru celălalt satisfacţia sexuală. Când ambii parteneri urmăresc un folos material nu 

există prostituţie, ci o altă activitate, de exemplu una pornografică, unele legislaţii arătând expres acest 

lucru. Un exemplu în acest sens îl constituie Secţiunea 653.20 din Capitolul 2.5, din Codul Penal al 

statului California, care defineşte prostituţia drept ˝angajarea într-o activitate cu caracter sexual în 

schimbul unor sume de bani sau a altor beneficii, fără a fi inclus comportamentul sexual care face 

parte dintr-o interpretare a unui program, piesă de teatru sau a altor mijloace de distrare a publicului.˝ 

Apare drept evident faptul că, o definiţie corectă a prostituţiei trebuie să distingă între această 

practică şi formele erotice sau pornografice de divertisment , în care diferite persoane întreţin relaţii 

sexuale remunerate, fară a putea alege propri parteneri.  

Doctrina franceză susţine că este dificil să se definească noţiunea de prostituţie. Definită drept  

raporturile sexuale plătite fără posibilitatea de alegere a partenerilor, ar conduce la includerea în 

conţinutul său şi a faptelor săvârşite de participanţii la scenele din filmele erotice sau pornografice.  

În reglementările europene din ultimele două veacuri nu s-a ajuns la un punct de vedere unitar 

în ceea ce priveşte sancţionarea activităţii în funcţie de numărul de repetări necesare pentru existenţa 

faptei antisociale. 

 Legea penală română, în Capitolul IV al Titlului IX, la Articolul 328 al Codului penal în 

vigoare, pedepseşte ˝fapta persoanei care îşi procură mijloacele de existenţă sau principalele mijloace 

de existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane.˝
 7
 

În interpretarea Codulului  Penal Roman din 1968 se aprecia că ˝pentru existenţa faptei penale 

acţiunea incriminată trebuie să se producă de un număr suficient de mare de ori cât să se creeze 

convingerea că îşi asigură mijloacele de trai sau principalele mijloace de trai din practicarea 

prostituţiei. ˝
8
 

                                                 
7 Art. 238 din Legea nr.15 din 1968 privind Codul Penal, publicată în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, republicată în Buletinul Oficial nr. 55 - 56 din 23 aprilie 1973, în 

temeiul art. III din Legea nr. 6/1973, publicată în Buletinul Oficial nr.49 din 6 aprilie 1973.  
8 Vintilă, Dongoroz, Iosif, Fodor, Siegfried, Kahane, Nicoleta, Iliescu, Ion, Oancea, Constantin, Bulai, Rodica, Stanoiu, Victor, 

Rosca, Explicatii teoretice ale Codului Penal Român, Editura Academiei Române,Bucuresti,2003,p.655. In acelasi sens si 

Gheorghe Nistoreanu,Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Lazar Valerica, Drept Penal, Partea 

specială, Editura Europa Nova,Bucuresti,1997. 
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Dispoziţiile Decretului nr.324/1957 pentru modificarea Codului Penal al R.P.Română 

caracterizau prostituţia ca pe “fapta unei femei de a-şi procura în mod obişnuit mijloacele de existenţă 

sau alte foloase materiale din raporturile sexuale practicate în acest scop cu diferiţi bărbaţi.” 

 Legea administrativă română în art.-ul 3 pct.-ul 6 din Legea nr.61 din 1991
9
 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 

sancţionează  “atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în 

alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase 

materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor 

astfel de fapte.“ 

 Sancţiunea contravenţională poate fi aplicată ˝fără a fi necesară repetarea faptei şi luarea în 

evidenţă de către organele de ordine publică˝.
10

 

 Legea britanică Sexual Offences Act din 2003 defineşte prostituţia ca fiind ˝fapta unei persoane 

care a oferit sau oferă servicii sexuale unei alte persoane, în schimbul unui aranjament financiar cel 

puţin odată.˝
11

 Se observă că legea britanică nu condiţionează sancţionarea faptei  de săvârşirea ei în 

mod repetat. 

O reglementare anterioară, Sexual Offences Act din 1956 avea o viziune diferită, mai restrânsă 

asupra faptei considerând-o"traiul bazat pe câştigurile din prostituţie".
12

 

Codul Penal Danez, în reglementarea de până la 1 iulie 1999, condiţiona sancţionarea faptei de 

caracterul de ocupaţie permanentă a acesteia.  

 Legea franceză a prostituţiei din 1804 ˝cerea constatarea faptei luată în evidenţă de poliţie de 

două ori pentru calificare˝
13

 şi înregistrare la nivel naţional. 

Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei
14

, către statele 

membre cu privire la exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia şi traficul de copii şi tineri adulţi, 

adoptată la data de 09.09.1991 defineşte  prostituţia ca fiind "acţiunea de satisfacere, obişnuit sau 

ocazional, contra cost, a dorinţelor sexuale ale unei persoane". 

Legislaţia niponă, are o viziune restrânsă asupra conţinutului practicii atunci când o defineşte 

spre a o sancţiona penal. Conform acesteia prostituţia constituie "fapta de a întreţine raporturi sexuale 

cu orice persoană în schimbul unei plăţi. ˝
15

 Fac obiectul infracţiunii doar raporturile sexuale normale. 

Legea privind reglementarea prostituţiei în Thailanda, (BE 2539 emisa in1996), defineşte 

prostituţia ca fiind ˝orice act făcut pentru a satisface dorinţa sexuală a unei persoane în schimbul unei 

sume de bani sau a altor beneficii materiale, dacă se face într-un mod de promiscuitate".
16

 Legea 

thailandeză nu defineşte  insă ceea ce se înţelege prin promiscuitate. 

Oferirea de servicii sexuale este explicit ilegală, dar sancţionarea faptei este lăsată la aprecierea 

autorităţii de ordine publică, chemată să aprecieze "promiscuitatea" faptei. Sfera de aplicare a definiţiei 

legale este restrânsă şi tributară aprecierii facute de agentul constatator. 

In ţara noastră, Codul penal în vigoare sancţionează fapta în art.238, dar noul Cod penal nu o 

mai face. Unele fapte legate de realizarea prostituţiei contrare ordinii publice şi bunelor moravuri cad 

sub incidenţa art.3 pct. 6) si urm. din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

                                                 
9 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr.196/27.09.1991. 
10 Liviu, Giurgiu, Giuseppe, Cristian Zaharie, Unele aspecte teoretice şi practice privitoare la fapte contravenţionale care 

aduc atingere normelor de convieţuire socială, ordinii şi liniştii publice, în Revista de Drept Public, nr.1/2010, Bucureşti, 

2010. 
11 Sexual Offences Act 2003, UK Satute Law Database, pe http://www.statute law.guv.uk.content. 
12 Sexual Offences Act din 1956 pe wikipedia_org_wiki_Sexual_Offences _Act_1956. 
13 J.S.Kiedrowski, J.M. Van Dijk, Working papers on Pornography and Prostitution, Pornography and prostitution in 

Denmark, France, West Germany, The Netherlands and Sweden, Department of Justice, Canada 1984,Ottawa,p. 14-15. 
14 Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre  privind  exploatarea sexuală, 

pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi a fost adoptată de Comitetul Miniştrilor la 9 

septembrie 1991 la cea  de-a 461-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor. 
15 Http://www.search.japantimes.co.jp. /cgi.bin/. 
16 Jon, Fox, Sex Laws in Thailand Part 2: Laws Regulating Commercial Sex and Entertainment Places, Thailand Law 

Forum, Nov.2009. 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=820904
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_Offences_Act_1956
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=820904
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_Offences_Act_1956
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_Offences_Act_1956
http://www.thailawforum.com/sex-crimes-in-thailand-part2.html
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 În Uniunea Europeană reglementarea prostituţiei este lăsată la latitudinea statelor membre, 

nefiind interzisă de actele comunitare, dar există documente care sunt emise pentru protejarea unor 

categorii sociale vulnerabile cum sunt copiii, adulţii tineri, persoanele cu dizabilităţi, ş.a. 

 La nivel naţional, în statele membre, fapta este interzisă sau reglementată permisiv, după caz, 

prin coduri penale ori prin legi speciale. În literatura de specialitate s-au prezentat diferite forme şi 

clasificări ale acestei practici. 

În funcţie de existenţa ori inexistenţa libertăţii de voinţă a persoanei care o practică şi a 

constrangerii, fenomenul social al prostituţiei poate îmbraca forma liber consimţită şi cea forţată, 

constrânsă. 

Dacă reglementările juridice în plan european diferă în cazul prostituţiei liber consimţite, nu 

acelaşi lucru se întâmplă pentru practicarea faptei în urma constrângerii. Art.26 din Convenţia 

Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane prevede că "fiecare parte va 

prevedea, potrivit principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, posibilitatea de a nu impune 

sancţiuni victimelor pentru că acestea au luat parte la activităţi ilegale atunci când au fost constrânse. 

˝
17

 

 După vârsta persoanei practicante distingem între două forme ale prostituţiei: cea juvenilă  şi a 

adulţilor tineri (conform normelor Uniunii Europene sau, după caz, ale Consiliului Europei) şi a 

adulţilor. Tot în funcţie de vârsta persoanei care se prostituează, întâlnim prostituţia persoanelor majore 

şi a celor minore; Legislaţia Uniunii Europene lasă reglementarea primei forme de prostituţie la 

latitudinea statelor membre, dar recomandă interzicerea celei de-a doua forme. 

Art. 1 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, defineşte termenul de coplil ca fiind 

"orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului 

stabileşte limita majoratului sub această vârstă." 

În plan european, sintagma prostituţie infantilă desemnează faptul de "a folosi un copil pentru 

activităţi sexuale atunci când se oferă ori se promit sume de bani sau orice altă formă de remuneraţie 

ori de răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată se oferă copilului ori unei terţe 

persoane."
18

 

În reglementările interne ale diferitelor state, vârsta, la care o persoană este considerată aptă 

spre a consimţi la relaţiile sexuale cu o altă persoană, este stabilită de regulă, prin lege, în funcţie de 

ţară,  această vârstă având mari diferenţieri.  

La nivel internaţional sau european, nu există o reglementare general acceptată a vârstei la care 

poate fi exprimat consimţământul. În reglementările interne ale statelor, aceasta  variază intre 12 si 18 

ani. Scăderea în  reglementările interne a acestei vârste, poate conduce  la vulnerabilizarea minorilor 

faţă de fenomenul exploatării lor sexuale comerciale. 

Dacă în cazul persoanelor adulte care practică prostituţia, expresiile de genul "lucrător sexual 

comercial" sau "angajat in îndustria sexului" sunt adoptate de legislaţia unor state, să recunoaştem că 

"sintagmele „copil-prostituată”, „lucrător minor al industriei sexului” sunt incorecte şi nu reprezintă 

realitatea (...), deoarece presupun alegerea acestei „profesii” de către copil. În realitate, însă, adulţii 

sunt cei, care, profitând de vulnerabilitatea copilului, făcând abuz de putere şi de dorinţa copilului de a 

câştiga bani (...), generează existenţa noţiunii eronate de „lucrători minori ai industriei sexului”. În 

realitate, aceşti copii nu sunt decat victime ale abuzului şi exploatării sexuale comerciale."
19

 

                                                 
17 Conventia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane, a fost publicată in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 622 din 19/07/2006. 
18 Art.19 paragraful 2 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 

abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 

2007, aprobată prin Legea nr.252 din 14 decembrie 2010. 
19 Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” din Republica Moldova si Associazione 

ITACA Ong-Onlus, din Italia, Suport informaţional pentru specialiştii interesaţi de prevenirea exploatării sexuale 

comerciale a copiilor, suport informat 

ţional realizat in cadrul proiectului ”Susţinerea consolidării parteneriatelor efective în contracararea traficului de persoane în 

Republica Moldova”, numărul S-SGTIP-09-GR-0080, si în cadrul programului „Programe internaţionale de combatere a 

traficului de persoane 2008”, finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, precum si in grantul Uniunii 
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Relaţiile sexuale produse prin exploatarea sexuală comercială a copilului constituie o formă de 

abuz, sfera formelor de abuz asupra copiilor find mult mai largă. 

 Există şi forme speciale de prostituţie cu scop de asistenţă socială, pentru grupuri ţintă, 

persoane cu deficienţe (Germania, Olanda, Elvetia, de exemplu discuţiile contradictorii aparute în 

administraţia şi presa din Wiesbaden legate de asistenţa socială sexuală oferită din resurse publice unor 

persoane cu deficienţe mintale severe). 

 În încheiere, concluzionând, apreciez că prostituţia constituie fapta celui care practică  acte 

sexuale cu persoane diferite, în scopul obţinerii unor foloase materiale, în afara unui cadru artistic, 

educaţional, medical sau ştiinţific. 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
Europene „Suport acţiunilor axate pe prevenirea vătămării copiilor supuşi influenţelor conflictelor militare, pe combaterea 

traficului de fiinţe umane şi reabilitarea victimelor”, Chisinau 2011, p.12 si pe www.lastrada.md.   
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CAPITOLUL II:PROSTITUŢIA-FENOMEN SOCIAL CONTEMPORAN 
 

 Cel de al doilea capitol mai redus ca volum, analizează dimensiunea socială a fenomenului 

prostituţiei în România, în ţările europene şi în celelalte state ale lumii, precum şi o serie de aspecte 

sociologice privitoare la practicarea prostituţiei în România. 

 Personal apreciez că prostituţia este determinată de 3 factori: 

           -în primul rând formatul moral şi cultural al persoanei predispuse, generat de mediul cultural 

familial si relaţional (a se vedea frecvenţa rară a practicii în mediile instruite, ultrareligioase şi în 

colectivităţi restrânse în care controlul social este mai ridicat); 

          -în al doilea rând, motivaţia economică necesară practicării ocupaţiei (concentrarea industriei 

sexului în statele bogate); 

         -în măsura mai redusă riscurile generate de reacţia socială negativă a comunităţilor în care îşi 

desfăşoară ocupaţia practicanta, amploarea controlului social şi toleranţa faţă de practică a membrilor 

acestora (de exemplu toleranţa socială din cadrul a numeroase comunităţi din  Spania sau Olanda şi 

parţial din Germania). 

 Motivaţia economică nu constituie principala cauză, prostituţia fiind extrem de frecvent 

întâlnită în state dezvoltate precum: Statele Unite, China, Japonia,  Marea Britanie, Franţa, Germania, 

Olanda, Belgia, Spania, Canada, Danemarca,  Austria, Elveţia, Italia, Cehia, Ungaria, Australia, Noua 

Zeelandă, Taiwan, Israel, ş.a. Dar, foarte adesea, practicantele provin din state vecine sărace. Aceste 

practicante străine tind în mai mare măsură să-şi desfăşoare activitatea în state în care prostituţia este 

bine remunerată, legală şi eventual încurajată (Germania, Marea Britanie, Austria, Elveţia, Spania, 

Turcia). Am rezerve faţă de aprecierile care indică drept cauză esenţială a prostituţiei sărăcia.Practicarea 

prostituţiei ţine de mentalitatea şi moralitatea individului iar reglementarea ocupaţiei ţine de evoluţia 

mentalităţilor, toleranţa socială, de pragmatismul şi scopurile puterii politice. În unele state (de exemplu 

în România, India, Ucraina, Republica Moldova, Kazahstan, unele state africane şi latinoamericane), 

săracia pare a fi totuşi un factor determinant. 

Exista aici şi o linie istorică şi culturală specifică fiecărui popor. În mare măsură, sub aspectul 

toleranţei sociale întâlnim cam aceeaşi situaţie la unele popoare vreme de secole, până în ziua de azi. În 

Europa culturală şi în America Latină prostituţia este în general tolerată de state (exceptând perioada 

experimentelor istorice: inchiziţie, nazism, comunism) în timp ce în Statele Unite, Asia şi în spaţiul 

islamic fapta se pedepseşte. Dacă în România principala cauză a prostituţiei o constituie situaţia 

economică coroborată cu lipsa perspectivelor profesionale, în plan mondial situatia este mai complexă, 

cauzalitatea fiind cu mult mai largă. 

 Săracia este o determinantă majoră în zone cum sunt: Europa de Est, Rusia, America de Sud, 

America Centrală, Mexic, Africa, Asia Centrală si de Sud-Est, ş.a. Totuşi, săracia nu constituie singura 

cauză, fapt ce reiese din compararea clasamentului ţărilor lumii conform produsului intern brut pe cap 

de locuitor  cu lista statelor cu o rată ridicată a prostituţiei. Între săracia socială, reglementarea juridică 

şi rata prostituţiei există o influenţă directă dar nu o determinare absolută. Faptul că aspectul economic 

nu este singura cauză a practicii reiese din compararea evoluţiei fenomenului social, a reglementării 

juridice a acestei practici şi a ponderii sociale a practicantelor în state cu un produs intern brut (PIB) pe 

cap de locuitor apropiat ca valoare.
20

 

Există indiscutabil o determinare a modului de reglementare juridică asupra ponderii şi modului 

de manifestare a fenomenului social al prostituţiei în fiecare ţară. În ţările care au un regim permisiv 

reglementar (Germania,Turcia, Elveţia, Olanda, Austria, Ungaria, Grecia), cărora se alătură statele în 

care funcţionează un regim de relativă toleranţă legală (precum Spania, Portugalia, Belgia, Danemarca, 

                                                 
20 A se vedea în acest sens Florian, Coman, Cristian Giuseppe, Zaharie, Prostituţia fenomen social contemporan, Volumul  

Conferinţei cu participare internaţională "Instituţii juridice contemporane în contextul integrarii României în Uniunea 

Europeană", Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p.46-59. 
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Cehia, India, Brazilia) ori de toleranţă a organelor de ordine publică şi ale administraţiei publice (China, 

Thailanda), fenomenul s-a dezvoltat atingând o pondere socială ridicată (Brazilia-1,04%, Spania-0,64%, 

Germania-0,49%, Thailanda-0,44%, Ungaria-0,39%, China-0,37%-0,75%, Olanda-0,30%, Portugalia-

0,26%, Cehia-0,24%, India-0,23%, Grecia-0,22%, Austria-0,21%). În aceste ţări fenomenul social este 

mai amplu decât în România (0,19%). La polul opus întâlnim ţările nordice (Suedia, Norvegia, Islanda), 

state în care fenomenul nu are amploare şi datorită lipsei de toleranţă a autoritaţilor publice. 

În Europa, se reliefează o trăsătură specifică a fenomenului, care în aparenţă pare a fi 

paradoxală şi contrazice teoria determinarii economice a practicii: în ţările bogate (de exemplu: 

Germania, Olanda, Belgia, Luxenburg, Austria, ş.a.),  ponderea socială  a fenomenului este mai mare 

decât în cele sărace. Aceasta se explică datorită fenomenului amplu al migraţiei în Europa, dinspre 

ţările Europei de Est spre vestul, sudul şi centrul continentului. În acest sens pot menţiona că: 

 -˝69% din prostituatele din Finlanda sunt de origine straină˝;
21

 

 -˝peste 50% din prostituatele din Portugalia sunt de origine străină˝;
22

 

 -˝dintre lucrătoarele din sexul comercial din Olanda 32% sunt de origine olandeză, 22%  

latino-americane, 19% provin din Europa de Est, 13% din Africa, 6% provin din  state vest-europene, 

5% din Africa de Nord şi 3% provin din state asiatice. Mai mult de 75% dintre prostituatele din 

Amsterdam (8000 din 11000) provin din Europa de Est, Africa şi Asia˝;
23

 

 -˝majoritatea lucratoarelor din sexul comercial din Germania sunt de origine străină, 

majoritatea fiind din Europa de Est. 63% dintre prostituate sunt de origine straină, dintre acestea 67% 

fiind din Europa de Est. În anul 1999 ponderea prostituatelor străine era de 52%, diferenţa datorându-

se ultimelor primiri de state în Uniunea Europeana şi facilităţilor legislative˝;
 24

 

˝-in Grecia aproape 70% din practicante provin din străinatate˝.
25

 

 Practic, acumularea de bogăţie într-o societate statală nu favorizează însuşirea acestei activităţi 

de către autohtoni, dar duce la creşterea ponderii sociale a fenomenului datorită migraţiei şi a traficului 

de persoane în scopul exploatării sexuale. Există un raport direct între rata şomajului şi ponderea socială 

a fenomenului prostituţiei, şomajul ridicat favorizând creşterea numărului persoanelor angrenate în 

această activitate. 

 Observ urmatorul aspect:  în statele cu populaţie mare, concentrată în zone urbane cu un numar 

ridicat de locuitori, ponderea fenomenului social este mai ridicată. Aparent paradoxal, deoarece în 

zonele urbane importante, controlul instituţiilor administrative şi de ordine publica este mult mai bine 

realizat, ca regulă. 

 În opinia mea, la această situaţie se ajunge, datorită urmatoarelor aspecte: 

 -adesea, în statele cu ample dezvoltari urbane (de exemplu:  Marea Britanie,  Franţa, Canada, 

India, Germania, Italia, Spania, Olanda, Belgia, Austria, Cehia, Ungaria, Grecia, Portugalia, Brazilia, 

Argentina) prostituţia nu este interzisă, ori cel puţin nu este supusă  unui regim sancţionator sever cum 

este cel penal; 

 -în zonele urbane dezvoltate există resurse financiare şi un numar mai mare de potenţiali clienţi; 

 -în plan social, în colectivităţile mari, există o toleranţă mai mare a membrilor acestor 

colectivităţi faţă de fenomen, iar practicanta este mult mai puţin expusă riscului unor sancţiuni morale. 

După încetarea ocupaţiei, practicanta  se poate reântoarce în localitatea de provenienţă fără a exista în 

conştientul colectiv un istoric stânjenitor al activităţii sale care probabil ar putea să-i dăuneze în cazul 

unei reconversii sociale sau profesionale. 

Concluzionând, pot  aprecia că din punctul de vedere al dimensiunii sociale a fenomenului, 

comparativ cu restul statelor lumii, în ţara noastră numarul prostituatelor nu este deosebit de mare, 

ţinând cont de faptul că în unele state fenomenul are o pondere socială de 5-6 ori mai mare. Aceasta nu 

face însă ca necesitatea reglementarii legale a acestei activităţi să fie mai mică. Situaţia lucrătoarelor 

sexului comercial din ţara noastră este una supusă la numeroase vicisitudini, iar reglementarea legală 

                                                 
21 Studiu TAMPEP pe http://euobserver.com/9/29340. 
22 João, Saramago, Estrangeiras dominam prazer, Correio da Manhã,17 martie 2005. 
23 Marlise, Simons, Amsterdam tries upscale fix for red light district crime,"24 feb. 2008, New York Times. 
24 Http://www. amnesty for women  de_notes_Final Report TAMPEP 8 BRD reports, oct. 2009. 
25 2008, Human Rights Report: Greece," State.gov. 2009-02-25. 

http://www.correiomanha.pt/noticiaImprimir.asp?idCanal=186&id=153608
http://en.wikipedia.org/wiki/Correio_da_Manh%C3%A3
http://www.nytimes.com/2008/02/24/world/europe/24amsterdam.html?_r=1&pagewanted=all
file:///G:/wiki/TAMPEP
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119082.htm
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după modelul german ori alt model protectiv pentru prostituate ar duce la ameliorarea situaţiei acestora. 

Argumente în favoarea reglementării acestei activităţi în ţara noastră ca formă de aparare a ordinii 

publice şi de protejare a lucratoarelor sunt: 

 -prostituţia indiferent daca este vizibilă sau ascunsă expune practicantele la numeroase abuzuri, 

dezavantaje şi pericole în raport cu clienţii, proxeneţii, organele de ordine publică, justiţie, 

administraţie, sistemele medical şi de asigurări sociale; 

-practicarea acestei activităţi nu se face într-un cadru organizat şi afectat social şi legal acestui 

scop, supus controlului organelor administraţiei şi ordinii publice, ci în tot felul de locuri cum sunt: 

şosele de centură, diferite străzi principale ori lăturalnice, iluminate sau nu din zone cunoscute pentru 

această activitate antisocială, în porturi sau parcări auto, hoteluri, discoteci, saloane de masaj, ş.a.; 

-prostituatele victime ale traficului de persoane dar şi majoritatea lucrătoarelor, mai mult sau 

mai puţin voluntare din România, depind de câte un proxenet, majoritatea veniturilor din practicarea 

prostituţiei neajungând la acestea ci la "protectorii lor"; 

-lipsa reglementărilor care să impună controlul medical, de igienă şi sănătate publică a 

practicantelor şi a spaţiilor destinate acestei activităţi şi reguli de protejare a acestora împotriva bolilor 

cu transmitere sexuală duce la creşterea numărului de contaminări cu HIV/ITS; 

-starea de ilegalitate a practicării prostituţiei expune practicantele la riscul de a deveni victime 

ale traficului de persoane ori ale exploatării proxeneţilor, în încercarea lor de a se "proteja" de organele 

de ordine publică care sunt obligate să le sancţioneze. De asemenea, practicantele evită să denunţe sau 

sa ofere informaţii organelor de ordine publică cu privire la infracţiunile asociate prostituţiei cum sunt 

traficul de droguri sau proxenetismul. Unele practicante au devenit consumatoare sau chiar dependente 

de droguri. Consumul de droguri agravează situaţia din punct de vedere al riscului de transmitere a 

HIV/VHB/VHC, datorită utilizării aceloraşi echipamente de injectare. 21% dintre prostituatele din ţara 

noastră sunt consumatoare de droguri injectabile; 

-practicarea acestei activităţi debutează adesea sub vârsta de 14-15 ani, femeile practicând 

această  îndeletnicire în pondere de câteva zeci de ori mai mare decât bărbaţii sau transsexualii; 

-lipsa intervenţiei serviciilor publice în derularea acestei activităţi datorită caracterului ilegal şi 

ascuns al practicii conduce la abuzarea prostituatelor, majoritatea acestora confruntându-se cel puţin o 

dată cu un viol sau o determinare cu forţa la prestarea de servicii sexuale; 

-lipsa unei reglementări legale care să înlăture caracterul ilegal şi imoral al practicii contribuie 

la perpetuarea stigmatizării sociale a practicantelor, la izolarea lor şi la imposibilitatea pentru acestea de 

a-şi întemeia o familie, 97% dintre prostituatele din România fiind necăsătorite, şi peste 80% apelând la 

întreruperi de sarcină. 

Despre practicantele sexului plătit s-au împământenit în ţara noastră două convingeri: că nu au 

pregatire şcolară şi că această activitate este practicată în general de persoane de etnie rromă. Prima 

convingere este confirmată de realitate, dar  trebuie totuşi menţionat faptul că 38% dintre prostituate au 

8 clase finalizate, iar 3% au liceul absolvit. Legat de cea de-a doua convingere trebuie arătat faptul că  

majoritatea prostituatelor atât în România cât şi oriunde în Europa nu sunt de etnie rromă, doar 27% 

dintre practicantele prostituţiei cu cetăţenie română aparţinând acestei etnii. 
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CAPITOLUL III: REGIMUL JURIDIC PROHIBITIV APLICAT PROSTITUŢIEI ÎN 

PLAN MONDIAL 
  
 Capitolele III, IV, V si VI sunt dedicate preponderent studierii şi analizării reglementărilor 

internaţionale şi a situaţiilor naţionale din cele mai importante state ale lumii sub aspect juridic, de 

ordine publică, administrativ si social, în scopul identificării celor mai bune soluţii legislative 

reglementare în privinţa fenomenului prostituţiei, determinării aspectelor criminologice şi de ordine 

publică pe care le îmbracă acest fenomen cât şi mai mult unele fenomene conexe mult mai grave cum 

sunt traficul de femei şi cel de minori în scopul exploatării sexuale, proxenetismul, organizarea şi 

deţinerea ilegală a unor case de toleraţă, ş.a. 

 Acest regim este întâlnit în 39% dintre ţările lumii, constituind regimul aplicabil de cele mai 

importante state ale lumii şi de majoritatea ţărilor asiatice, africane, musulmane şi socialiste. Printre 

ţările mai importante care aplică acest regim se numără: Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, 

Ucraina, Suedia, România (până la intrarea în vigoare a noului Cod penal), China, Vietnam, Birmania, 

Pakistan, Afganistan, Iran, Iraq, Arabia Saudită, Africa de Sud, Egipt, Algeria, Maroc, Sudan, Tanzania, 

Uganda, Kenia, Nigeria. 

 Cercetarile din domeniile sociologiei juridice şi a criminologiei şi investigaţiile jurnalistice  au 

concluzionat că aplicarea regimului prohibitiv aduce prostituatele în cele mai grele condiţii sociale, 

devenind victime (care adesea nu se pot plânge) ale proxeneţilor, traficanţilor, clienţilor şi uneori chiar 

ale unor agenţi ai sistemului de ordine publică. 

 Phil Hubbard şi Jane Scoular, în studiul intitulat ˝Making the Vulnerable more Vulnerable? The 

Contradictions of British Street Prostitution Policy˝ ce priveşte regimul de drept aplicabil prostituţiei în 

Marea Britanie concluzionează ˝că această politică de sancţionare a prostituţiei stradale elimină doar 

vizibilitatea fenomenului, fără să rezolve probleme ce ţin de condiţiile de muncă sau suferinţele 

datorate violenţelor experimentate de femeile prostituate.˝
26

 

 John Lowman în lucrarea cu titlul ˝Violence and the Outlaw Status of (Street) Prostitution in 

Canada˝ ajunge la concluzia că ˝principalul obstacol în crearea de condiţii de viaţă mai bune pentru 

prostituatele stradale este statutul ilegal al acestei activităţi.˝
27

 

 Ronald Weitzer, în studiul intitulat ˝Prostitution Control in America: Rethinking Public Policy,˝ 

arată că ˝incriminarea legală a acestui fenomen conduce în Statele Unite ale Americii la costuri 

judiciare ridicate şi la menţinerea prostituatelor într-o stare de expunere la violenţă, stigmatizare şi 

excludere de la exercitarea unor drepturi.˝
28

 

Pe continentul nord-american, doar Mexicul şi statul american Nevada reglementează 

desfăşurarea ocupaţiei. Nevada este singurul stat american în care prostituţia este legală, aceasta putând 

fi practicată în urma eliberării unei autorizaţii emisă de administraţia locală şi a efectuării testelor 

medicale obligatorii. Prostituţia a rămas totuşi interzisă în localităţile cu peste 100.000 de locuitori, 

precum şi (prin instituirea unor norme speciale) în oraşele Las Vegas şi Reno, (cele mai mari două oraşe 

din acest stat american). În Las Vegas prostituţia nu este legală, dar „există „servicii de escortă" 

mascate sub forma prestărilor de servicii˝
29

.  

În Canada şi în majoritatea statelor central-americane prostituţia este legală ca faptă, dar există 

sancţiuni privitoare la unele forme de desfăşurare şi la unele fapte antisociale asociate prostituţiei (de 

exemplu sunt sancţionate publicitatea şi racolarea în vederea prostituţiei ori deţinerea de case de 

                                                 
26 Phil, Hubbard, Jane, Scoular, Making the Vulnerable more Vulnerable? The Contradictions of British Street 

Prostitution Policy, Loughborough University's Institutional Repository, Ashgate, 2009, p.135-153 pe adresa BD . 

dspace.lboro.ac.uk › ... › Geography › Book Chapters (Geography). 
27 John, Lowman, Violence and the Outlaw Status of (Street) Prostitution in Canada, Violence Against Women, Volume 6, 

Number 9, September 2000, p. 987-1011 pe adresa http://www.hawaii. edu/hivandaids/ Violence_ and_the_Outlaw_ Status 

_of_Street_Prostitution_in_Canada. 
28 Ronald, Weitzer, Prostitution control in America: Rethinking public policy Crime, Law and Social Change, 1999, 

Kluwer Academic Publisher, Netherlands, p. 83 
29 Http://www.shadyladyranch.en. 
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toleranţă). În general (exceptând  Panama), desfăşurarea practicii nu este reglementată sub aspect legal. 

Reglementările administrative sunt extrem de variate, fiind interzise ca regulă:  atragerea clienţilor şi 

practicarea faptei în public, desfăşurarea activităţii într-o casă de toleranţă sau într-o formă organizată 

de o altă persoană, ş.a. 

Ca rezultat al acestor limitări penale sau administrative este dificil de practicat fapta fără a 

încălca vreun act normativ. Restricţiile au la bază politicile de ordine publică, conservatorismul 

valorilor sociale, şi influenţa bisericii în America Centrală. Se adaugă la acestea apărarea valorii sociale 

a familiei, curentul feminist şi mişcările politice de stânga. În Statele Unite, deşi există un liberalism 

socio-economic, normarea legală în materia moravurilor are baza în mentalitatea fundamentată pe 

valorile tradiţionale ale familiei. 

Regula de drept în Asia o constituie pedepsirea penală a prostituţiei. Fac excepţie: Kazahstan, 

Kârgistan, Israel, Singapore, Hong Kong, Turcia, Liban,  Bangladesh. În ultimele trei state prostituţia 

este şi reglementată ca mod de desfăşurare. Alte state se limitează să sancţioneze moderat unele forme 

inaceptabile de săvârşire a practicii (de exemplu în India unde prostituţia este legală în anumite limite), 

iar în alte ţări fenomenul deşi este scos în afara legii, este tolerat de autorităţi (de exemplu Thailanda 

sau R.P.Chineză). 

"Specifică Asiei este discrepanţa flagrantă dintre reglementările  juridice naţionale şi situaţiile 

de fapt care există în practică."
30

 Acest fapt apare mai pregnant în ţările din nordul, estul şi sudul 

continentului. De exemplu, în Thailanda ocupaţia este interzisă  dar practica este tolerată aproape total 

de societate şi de autorităţi, iar în China, prostituţia, deşi interzisă prin lege, este omniprezentă în marile 

oraşe. 

Cel mai tolerant spaţiu de reglementare îl regăsim în Asia Centrală şi de Sud, iar cele mai 

severe prevederi legale sunt întâlnite în Orientul Apropiat şi în Peninsula Arabă. 

Proxenetismul, înfiinţarea de case de toleranţă, prostituarea minorilor şi traficul de persoane în 

scopul exploatării sexuale, deşi ca regulă sunt legal interzise şi pedepsite penal, apar extrem de frecvent 

ca fenomene sociale infracţionale. 

Ca regulă, pentru faptele de prostituţie, sancţiunile  aplicabile sunt cele de natură penală, dar 

unele state aplică un regim juridic mai tolerant instituind sancţiuni contravenţionale pentru unele forme 

de manifestare ale fenomenului prostituţiei, atunci când nu implică grupări infracţionale sau minorii. 

Dispoziţiile cuprinse în reglementările asiatice par a fi opusul regulilor în materie întâlnite în Europa de 

Nord. Specific Asiei, este discriminarea legală  şi morală dintre bărbat şi femeie: bărbatul are dreptul să 

utilizeze serviciile prostituatelor, dar femeile care practică fapta sunt supuse sancţiunilor legale şi 

oprobiului public. 

O problemă gravă  ridicată  de fenomenul prostituţiei în Asia, o constituie numarul mare de 

prostituate minore care îşi desfaşoară activitatea în special în ţările din părţile meridională  şi orientală  

a continentului. Cea mai îngrijorătoare situaţie apare în Asia de Sud-Est, "unde fenomenul prostituării 

minorelor atinge cote ridicate (de exemplu în regiunea Mekong 35% din totalul prostituatelor au vârsta 

cuprinsă între 12 şi 17 ani)"
31

 

 Spaţiul islamic face în oarecare măsură excepţie de la tabloul general al continentului, având 

reguli propri adesea extrem de rigide. Potrivit unui studiu demografic din 2009, islamul este a  doua 

mare religie a lumii, numărând peste 1.575.000.000 de adepţi, adică 23% din populaţia lumii.  Islamul 

este religia predominantă în Orientul Apropiat şi Mijlociu precum şi în Africa de Nord şi de Vest.  În 

general, religia islamică  generează  o puternică influenţă  asupra culturii şi dreptului în statele cu 

populaţie majoritar musulmană. În unele state cu caracter fundamentalist islamic, influenţa religiei 

musulmane este dominantă asupra dreptului. În alte state în care factorul religios a fost diluat de alte 

influenţe culturale -influenţa americană, rusească, colonialismul european, de diferite curente politice 

(democrate, liberale, social-democrate, socialiste,  comuniste) -reglementările ce sancţionează  

prostituţia  şi alte infracţiuni conexe acesteia au pierdut din duritatea de represiune specifică dreptului 

islamic. În spaţiul cultural-religios al islamului regula impusă cu stricteţe o constituie pedepsirea cu 

                                                 
30 Http://www.wikipedia.en_prostitution and the law. 
31 Deena, Guzder, UNICEF: Protecting Children from Commercial Sexual Exploitation, Pulitzer Center on Crisis 

Reporting. 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/en.wikipedia.php?title=Prostitution_and_the_law
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asprime a practicii şi a faptelor conexe, prin sancţiuni severe penale, civile, ş.a. Fac excepţie ţările 

(relativ puţine), în care există o putere de stat laică. Între excepţii se numără Turcia, Bangladesh, Côte 

d'Ivoire, Senegal, Kazahstan, Kârgystan, Liban, Mali, Burkina Faso, Benin şi Sierra Leone. Primele 

patru state au instituit reglementări pentru desfăşurarea ocupaţiei. 

 În Africa prostituţia "este sancţionată penal în marea majoritate a statelor".
32

 "Practica este 

frecvent întâlnită, fiind desfăşurată în mod necontrolat social şi fiind făcută responsabilă de forurile 

medicale pentru propagarea bolilor cu transmitere sexuală în special a Sindromului Imunodeficitar 

Dobândit şi a sifilisului"
33

. Creşterea numărului persoanelor practicante se datorează nivelului scăzut  al 

traiului zilnic şi sărăciei generalizate, valorii scăzute a educaţiei şi asistenţei sociale, "degradării 

economice şi sociale generalizate provocată de războaiele civile şi revoltele frecvente în Africa,  

faptului că unele destinaţii (în special vestul regiunii) sunt preferate pentru turismul sexual,ş.a".
34

 

Desfăşurarea prostituţiei este reglementată în Côte d'Ivoire şi Senegal şi permisă în Burkina Faso, 

Benin, Sierra Leone, Africa de Sud-Est, Malawi, Republica Central-Africană, Republica Malgaşă şi 

Etiopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  ***Sex workers, prostitution and AIDS, pe http://www.avert.org/prostitution-aids.htm. 
33 În special în Tanzania, Uganda, Kenya şi zonele vestică şi centrală a continentului. 
34 Http://www.wikipedia.en_prostitution by country. 

file:///G:/wiki/C%25C3%25B4te_d'Ivoire
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CAPITOLUL IV: REGIMUL JURIDIC PERMISIV NEREGLEMENTAR APLICAT  

PROSTITUŢIEI ÎN PLAN INTERNAŢIONAL 
 
Dacă nici în cadrul Uniunii Europene, fenomenul social al prostituţiei nu a putut beneficia de o 

uniformizare a reglementărilor interne, cu atât mai mult în plan internaţional nu putem vorbi de acest 

lucru, în practică conturându-se existenţa a 3 tipuri de reglementări juridice. În funcţie de 

reglementarea statului pe teritoriul căruia se desfăşoară prostituţia poate fi: 

a)-ilegală, sancţionată dupa caz, penal, administrativ sau civil (exemplu:Rusia, China, Statele 

Unite, India, Ucraina, Iran, Egipt, Pakistan, ş.a.); Acest regim este specific statelor în care există o 

influenţă preponderentă a unui factor politic, religios sau cultural vehement ostil existenţei fenomenului 

social al prostituţiei; 

b)-permisă dar nereglementată legal; acest regim permisiv cuprinde adesea limitări 

administrative privitoare la locul, timpul sau modul de desfăşurare a acestei activităţi (exemplu: Marea 

Britanie, Franţa, Italia, Brazilia, Canada, Spania, Peru, Ecuador, ş. a.);  Acest regim este specific 

statelor în care fenomenul prostituţiei are vechime şi a primit de-a lungul timpului numeroase soluţii 

legale constatându-se în timp o anumită ineficienţă a acestora, tinzându-se spre o soluţie comodă de 

compromis; 

 c)-legală şi reglementată ca şi cadru legal de desfăşurare (exemplu: Germania, Mexic, Turcia,  

Olanda, Columbia, Grecia, Austria, Elveţia, ş.a.); Acest regim este propriu unor ţări cu o tradiţie în 

acceptarea fenomenului social, adesea integrat culturii locale, ţări care acordă o viziune deosebit de 

largă noţiunii de libertate a persoanei. Într-o teză de doctorat recent susţinută se arată că „dacă 

raţionalitatea unei femei prostituate identifică tranzacţiile sexuale ca fiind cele mai bune mijloace 

pentru a-şi atinge scopurile, iar împlinirea personală şi autonomia sa rezidă în practicarea prostituţiei, 

atunci ea trebuie să fie liberă să o practice. Dacă acesta este binele individual pe care, în mod raţional, 

femeia prostituată şi l-a stabilit, nici o instanţă nu are dreptul să decidă altfel. Statul poate cel mult să 

reglementeze fenomenul în aşa fel încât prostituatele să îşi poată realiza binele personal şi să îşi 

exercite autonomia personală.”
35

 

 O analiză prezentată pe pagina de internet a organizaţiei ProCon.org concluziona că ˝50% 

dintre state aplică prostituţiei regimul permisiv (uneori limitat), 39% aplică regimul prohibitiv şi 11% 

au instituit o reglementare expresă˝
36

 acestui fenomen social.  

În funcţie de gradul de restrictivitate al regimului de drept aplicabil o altă estimare distinge în 

rândul statelor lumii 3 categorii: 

 a) -"state care interzic total practica: 40% dintre state, cuprinzând 60% din populaţia lumii; 

 b) -state care nu o interzic: 50% dintre state, cuprinzând 27% din populaţia lumii; 

c) -state care o permit în mod limitat şi în anumite condiţii legal prevazute: 10% dintre state, 

cuprinzând 12,5% din populaţia lumii."
37

 

 Aşadar, aproape două treimi dintre persoanele de sex masculin din lume nu pot utiliza în mod 

legal serviciile prestatoarelor sexuale. Dar nu clienţii sunt cei mai afectaţi de regimul prohibitiv-

sancţionator ci prostituatele: "la nivelul literaturii de specialitate cercetările care au investigat relaţia 

dintre specificul sexului comercial, tipul de reglementare juridică a prostituţiei şi condiţiile de viaţă ale 

lucrătoarelor sexuale stradale (...) au produs date care susțin că incriminarea legală a prostituţiei este 

cea mai vătămătoare la adresa condiţiilor în care îşi trăiesc viaţa femeile prostituate stradale."
38

 

 

                                                 
35 Elena Alina, Tăriceanu, Prostituție și geografie morală. Consecinţe ale interzicerii legale a prostituţiei în România 

actuală,  Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucuresti, 2012,  p.7. 
36 100 Countries and Their Prostitution Policies, pe adresa http:www.// prostitution. procon.org/view. resource.php? 

resourceID=000772. 
37 Http:www//en.wikipedia.org/wiki/Prostitution in world. 
38 Elena Alina, Tăriceanu, Prostituție și geografie morală. Consecinţe ale interzicerii legale a prostituţiei în România 

actuală,  Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucuresti, 2012,  p.8. 
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CAPITOLUL V: REGIMUL JURIDIC PERMISIV REGLEMENTAR APLICAT  

PROSTITUŢIEI ÎN PLAN MONDIAL 

 
 Pentru considerente diferite, ce ţin de protejarea prostituatelor privite drept victime, ori de 

oferirea unui cadru civilizat de desfăşurare pentru clienţii acestora, sau pentru controlul fenomenului şi 

apărarea ordinii şi liniştii publice ori a bunelor moravuri, unele state au hotărât să ofere persoanelor care 

au această ocupaţie posibilitatea desfăşurării ei în condiţiile impuse de autoritatea publică. În funcţie de 

modul de organizare a activităţii, aceasta se poate desfăşura de către: 

 -practicante independente legal autorizate sau nu; 

 -angajate în mod legal sau nu, în case de toleranţă; 

 -reţele ilegale de prostituţie. 

 Reglementarea permisivă, care include norme privitoare la desfăşurarea practicii prostituţiei 

include Mexicul într-un spaţiu hispanic de evidentă toleranţă care cuprinde alături de această ţară 

Spania, statele Americii Centrale Continentale, Argentina, Columbia, Venezuela, Peru, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Ecuador, Bolivia, ş.a. Minorilor le este interzisă legal practicarea prostituţiei dar şi utilizarea 

prostituatelor. Prostituția a fost dezincriminată și reglementată la nivelul  statului federal, persoanele de 

ambele sexe interesate putând desfăşura această activitate îndeplinind câteva condiţii: 

-să aibă împlinită vârsta de 18 ani; 

-să fie înregistrate la autorităţile administraţiei publice locale; 

-să efectueze controale medicale, inclusiv analize privind existenţa unor boli cu transmitere 

sexuală, controale realizate în mod periodic; 

-să deţină un card de sănătate, în care vor fi menţionate starea de sănătate şi controalele 

medicale periodice efectuate. 

Columbia acceptă şi reglementează practicarea prostituţiei în mod similar majorităţii ţărilor 

vecine. Statul columbian a ales varianta acceptării practicării prostituţiei în mod organizat, în cadrul 

unor "zone de toleranţă" stabilite în plan local.  

Prostituţia este legală şi reglementată în Venezuela. ˝Implicarea minorilor şi a membrilor 

familiei în prostituţie este drastic sancţionată de legislaţia penală a acestui stat sud american. Forţarea 

minorilor la practicarea prostituţiei şi traficarea acestora în acest scop se sancţionează de Codul Penal 

al Republicii Venezuela cu pedeapsa închisorii între 3 şi 6 ani. (..) Forţarea soţiei sau a unei rude la 

practicarea prostituţiei se sancţionează cu închisoarea de la 4 la 6 ani˝
39

. 

Pentru a putea controla fenomenul prostituţiei, cu rădăcini adânci în istoria şi societatea Turciei, 

puterea politică din aceast stat laic, a preferat să reglementeze practica, asimilând organizarea şi 

desfăşurarea legală a acesteia faptelor de servicii asemănătoare celor comerciale. Practicarea legală a 

prestaţiilor sexuale poate îmbraca două forme: 

 -angajarea în cadrul unei case de toleranţă, deţinută de către o societate comercială (frecvent o 

societate comercială în această ţară poate deţine şi peste 10 astfel de locaţii); 

 -practicarea activităţii în mod independent în baza autorizării de către administraţia locală şi a 

înregistrării la Camera de Comerţ din Ankara.  

Legislaţia Bangladeshului permite realizarea faptelor de prostituţie, în anumite limite de 

moravuri şi ordine publică, fără riscul vreunei sancţiuni penale ori de altă natură. Situaţia juridică şi 

socială se aseamănă cu cea din India. Se remarcă, o oarecare ˝contradicţie între reglementarea 

permisivă făcuta de Legea de exercitare a prostituţiei
40

 intrată în vigoare în anul 2000 şi dispoziţiile 

                                                 
39 United States Department of State, Venezuela - Country Report on Human Rights Practices, 2005". 
40  ***Bangladesh says prostitution legal," BBC News, 14 mart.2000. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61745.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/677280.stm
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Constituţiei R.P.Bangladesh˝. Reglementarea constituţională prevede o obligaţie de diligenţă a statului 

asiatic Bangladesh, prevăzând că "statul se va strădui să prevină jocurile de noroc şi prostituţia˝.
41

 

 În opinia mea, reglementarea permisivă, în condiţii stabilite imperativ de lege, a desfăşurării 

prostituţiei poate fi privită ca un mod de asigurare a ordinii şi sănătăţii publice, dar reglementarea 

fenomenului nu a dus în nici o ţară la prevenirea ori reducerea acestuia, ci a acţionat pretutindeni în 

sens contrar. Codul Penal al Republicii Populare Bangladesh sancţionează însă forţarea, supunerea şi 

determinarea după caz, a minorilor şi femeilor la practicarea prostituţiei, precum şi răpirea acestora în 

scopul supunerii la exploatare sexuală. 

 Secţiunea 364 A prevede că "oricine, răpeşte sau supune orice persoană sub vârsta de zece ani, 

la sclavie sau la prostituţie, se pedepseşte cu moartea sau cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare 

severă  cuprinsă între 7 şi 14 ani".  

În Sectiunea 373 se prevede sancţionarea cu închisoare de până la zece ani a oricărei persoane 

care supune o alta la sclavie sexuală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41  2008 Human Rights Report: Bangladesh," State.gov.2008. 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/sca/119132.htm


 21 

 

 

CAPITOLUL VI: PROCESUL REGLEMENTĂRII PROSTITUŢIEI ÎN SPAŢIUL 

EUROPEAN 

 
 Statele europene au încheiat mai multe convenţii care cuprind dispoziţii care fac parte din 

regimul juridic general aplicabil prostituţiei şi traficului de femei şi copii în vederea exploatării sexuale 

instituit la nivel european. Acestor acorduri se adaugă o serie de acte şi documente adoptate de instituţii 

ale Uniunii Europene. 

 Principalele documente  şi  convenţii europene cu aplicaţie în domeniul regimului juridic al 

prostituţiei şi al traficului de femei şi copii în vederea exploatării sexuale sunt: 

 -Convenţia europeană privind drepturile omului;
42

 

 -Convenţia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane;
43

 

 -Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică; 

 -Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
 44

 

 -Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 

abuzurilor sexuale;
 45

 

 -Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre  privind  

exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi; 

 -Planul UE privind cele mai bune practici, norme şi proceduri pentru combaterea şi prevenirea 

traficului de fiinţe umane;
46

  

              -Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, 

COM/2012/286;
47

 

               -Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia precum şi pentru 

înlocuirea Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului;
48

 

 -Decizia 2006/675/CE a Comisiei din 17 octombrie 2007 de înfiinţare a grupului de experţi 

privind traficul de persoane, ş.a. 

Art.1 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ocroteşte în mod similar 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948, demnitatea persoanei care este privită drept 

"temeiul drepturilor fundamentale, orcrotite de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene." 

Art. 4 din Cartă prevede că „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau 

tratamentelor inumane ori degradante”. Formularea este identică cu cea a art.3 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului. Conform art. 52 alin. (3) din Cartă, acest articol are acelaşi înţeles şi 

acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 Art. 5 din Cartă prevede interzicerea sclaviei şi a muncii forţate. Alin. 3) al articolului este o 

expresie a ideii de apărare  a demnităţii persoanei umane şi ia în considerare evoluţia criminalităţii 

organizate inclusiv în domeniul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. La 19 iulie 2002, 

                                                 
42 Convenţia europeană privind drepturile omului semnată pe 4 noiembrie 1950, publicată pe adresa www. 

generatiaverde. ro/ docs/conventiaRoma4.XI.1950.doc. 
43 Convenţia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane, a fost publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 622 din 19/07/2006. 
44 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, publicată pe adresa http://www.Carta_ drepturilor_ fundamentale 

_a_ Uniunii_Europene. 
45 Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, 

adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, a fost aprobată 

prin Legea nr.252 din 14 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr.885 din 29 decembrie 2010.  
46 Planul UE privind cele mai bune practici, norme şi proceduri pentru combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe 

umane, a fost publicat  în Jurnalul Oficial, nr. C 311 din  9 sept. 2005. 
47 Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, COM/2012/286 publicată pe 

adresa Http://www.CDR1564-2012_00_00_TRA_PA  DE – IZAMF/HLAH/ss. 
48 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia precum şi pentru înlocuirea Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 

Consiliului, a fost publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 101 din 15 aprilie 2011. 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-885-din-29.12.2010-%28M.-Of.-885-2010-19597%29.htm
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Consiliul a adoptat o decizie-cadru privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (JO L 203, 

1.8.2002, p. 1)  în al cărei prim articol sunt definite "infracţiunile legate de traficul de fiinţe umane în 

scopul exploatării muncii acestora sau al exploatării sexuale care trebuie să facă obiectul unor 

pedepse în statele membre, în conformitate cu directiva-cadru menţionată".
49

 

Dispoziţiile art.10 alin.1) pct.14 din Proiectul de lege privind asigurarea liniştii şi ordinii 

publice
50

 trebuie analizate în raport cu prevederile art.7 alin 1) si 2) (care corespund drepturilor 

garantate la art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului).
51

 

Dispoziţiile cuprinse la art.10 alin.1) pct.14 coroborate cu cele ale art.11 alin.1) lit.b) din 

proiectul de lege sus menţionat prevăd sancţiunea amenzii contravenţionale între 400 şi 1000 de lei 

alternativ cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea a 100-200 de ore de activitate în folosul 

comunităţii pentru "oferirea de bani sau orice alte foloase materiale în vederea practicării de raporturi 

sexuale." 

Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului miniştrilor către statele membre  privind  

exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi (adoptată de 

comitetul miniştrilor la 9 septembrie 1991) introduce câteva elemente benefice luptei contra prostituţiei 

minorilor (programe de instruire profesională şi de reinserţie destinate copiilor şi tinerilor adulţi care se 

prostituează permanent sau ocazional, împiedicarea agenţiilor turistice de a  favoriza turismul sexual, 

intensificarea eforturilor pentru identificarea şi sancţionarea, celor care favorizează, încurajează 

prostituarea copiilor sau a tinerilor adulţi, sau a celor care profită de aceştia, ş.a.).  

  Prevederile îmi par însă prea generale, nefiind recomandată şi instituirea unor garanţii concrete 

ale protejării  minorilor, acest lucru fiind lăsat la latitudinea statelor membre care au acţionat în mod 

neunitar şi doar în unele aspecte.  

  România în plan legislativ intern a introdus în Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,  pct.-ul 33 al art.3), care 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 500 de lei „neluarea de către părinţi sau de către 

persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau 

care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de 

vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie,”fapta putând fi sesizată „şi de către organele de ocrotire 

socială.”
52

 Am următoarea remarcă şi totodată fac o propunere de modificare legislativă.  

  Din coroborarea art. 3 cu art. 19 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor 

împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi 

semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, aprobată prin Legea nr.252 din 14 decembrie 

2010), rezultă că pentru situaţiile de prostituţie infantilă,  vârsta până la care se aplică protecţia 

prevăzută de Convenţie este de până la 18 ani. În sensul Convenţiei,  prin termenul "copil" se înţelege 

"orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani."
53

 În acelaşi sens se pronunţă şi Recomandarea nr. R 

(91) 11 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre  privind  exploatarea sexuală, pornografia, 

prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 9 

septembrie 1991). Ca urmare, în spiritul celor două documente europene, adoptate sub auspiciul unor 

organizaţii regionale la care ţara noastră a aderat, ar fi oportună extinderea garanţiei reprezentate de 

sancţionarea contravenţională prevazută în art.3 pct.33) din Legea nr.61/1991, până la vârsta de 18 ani 

şi renunţarea la vârsta de 16 ani ca limită maximă pentru vârsta persoanei ocrotite. În consecinţă propun 

                                                 
49Http://www.eur.lex.europa.eu/result.aaaa-2002&mm=8jj-8type=L&nn-2038ppp-18RechType= RECH_ reference_ pub & 

Submit=Search. 
50 Proiectul de lege privind asigurarea liniştii şi ordinii publice, 2011-2012 publicat pe http://www. document.ro_ 2011 _05 

_21_8653954_0_proiect_lege_pentru_asigurarea_ordinii_linistii_publice. Acest proiect de lege în cazul în care ar fi fost 

adoptat de forul legislativ ar fi abrogat Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice  publicată în Monitorul Oficial nr.196/27.09.1991. 
51 În conformitate cu articolul 52 alineatul 3), acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul 

corespondent din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Rezultă că restrângerile la care pot fi supuse persoanele în mod 

legal sunt identice cu cele admise în cadrul articolului 8 corespondent din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
52 A se vedea art.3 pct.33) si art.4 alin.7) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.196/27.09.1991. 
53 Art.3 coroborat cu art.19 din Convenţie. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=&jj=&type=L&nnn=203&pppp=1&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=&jj=&type=L&nnn=203&pppp=1&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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reformularea aliniatului 33) al articolului 3 din Legea nr.61/1991 cu textul „neluarea de către părinţi 

sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 

18 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de 

la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie.” 

Regimul juridic al prostituţiei stârneşte numeroase controverse pe întreagul continent. 

Legislaţiile statelor europene comunitare sunt departe de o accepţiune unitară în materie, sistemele de 

drept având viziuni diferite privitoare la reglementarea fenomenului. 

Situaţia din Uniunea Europeană nu este similară cu cea din restul statelor  lumii. Statele Uniunii 

Europene în marea lor majoritate permit practica, iar unele chiar o reglementează. Controversatul regim 

juridic al prostituţiei împarte Spaţiul Uniunii în trei zone de reglementare juridică. Statele europene care 

nu fac parte din Uniunea Europeană nu tolerează în general fenomenul prostituţiei şi cu atât mai puţin 

proxenetismul şi casele de toleranţă. Excepţie fac Turcia, Elveţia, Armenia şi Kazahstanul, primele 

două state acceptând şi existenţa caselor de toleranţă. Turcia şi Kazahstanul, ţări musulmane dar cu 

guverne laice, constituie excepţii de la regulă, islamul interzicând practica. 

Prostituţia este interzisă în aproape toate statele balcanice, caucaziene şi cele din Europa de Est, 

dar aceast spaţiu exportă numeroase practicante. O excepţie interesantă notăm în legislaţiile Suediei, 

Norvegiei şi Islandei, unde prostituţia este interzisă, însă este pedepsit clientul, şi nu practicanta. 

Legislaţiile scandinave pedepsesc nu săvârşirea actului sexual vizând obţinerea de bani, ci plata 

acesteia. La momentul actual, în Uniunea Europeană doar România, Suedia, Lituania, şi Slovenia mai 

sancţionează fapta săvârşită în formă neagravată, iar dintre ţările asociate mai toate: Norvegia, Islanda, 

Croaţia, Albania şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. 

 Prostituţia, în mod similar proxenetismului, este prohibită şi sancţionată penal în statele din 

Estul Europei care nu sunt membre acestei organizaţii regionale integrative sus menţionate, cu o singură 

excepţie, care este Armenia. 
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CAPITOLUL VII: GESTIONAREA FENOMENULUI PROSTITUŢIEI ÎN ROMÂNIA 

  
 Cel de-al şaptelea capitol analizează reglementarea din ţara noastră surprinzând în mod critic 

ori laudativ, după caz, aspecte care se desprind din reglementarea juridică a acestui fenomen social, sau 

care s-au făcut vizibile în procesul aplicării normelor de drept în vederea apărării şi asigurării ordinii şi 

siguranţei publice, accentul fiind pus pe reglementările administrative, contravenţionale şi de ordine 

publică. De asemenea, sunt reliefate aspectele pozitive şi negative ale reglementării prostituţiei în sens 

permisiv, prohibitiv ori limitativ, sunt comentate în mod critic încercările de reglementare 

postdecembriste, fiind oferite soluţiile pe care autorul le consideră a fi cele mai convenabile şi oportune 

în raport cu realităţile juridice şi sociale din ţara noastră raportate şi la contextul internaţional. 

 După 1989, în ţara noastră, au  existat câteva încercări de reglementare permisivă a prostituţiei. 

       Cel dintâi proiect de lege privind legalizarea prostituţiei a venit din partea fostei deputat 

Mariana Stoica (Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea locurilor intime), 

la finele anului 1999, "dar a fost respins 2 ani mai târziu pentru neconstituţionalitate,"
54

 fiind declarat 

contrar  prevederilor art.60 alin.5) din Constituţia României  din 1991.  Propunerea legislativă prevedea 

că personalul "locurilor intime" trebuia să fie compus din persoane de acelaşi sex care au împlinit 20 de 

ani, angajarea făcându-se pe bază de consimţământ individual, cu obţinerea în prealabil de la poliţie a 

unui act de legitimare profesională.  

       Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea locurilor intime i-a urmat 

în perioada 2001-2002 iniţiativa deputatei Constanţa Popa, care a vizat în subsidiar şi legalizarea 

prostituţiei, pentru un control mai eficient al bolilor cu transmitere sexuală.
55

 Proiectul nu a primit 

avizul Comisiei Juridice, fiind în final amânat şi apoi respins în cadrul unei alte legislaturi de plenul 

Camerei Deputaţilor.  

 În iunie 2003, un grup de senatori din cadrul a patru partide politice  a depus în Parlament un alt 

proiect de lege de legalizare a prostituţiei. "Proiectul de lege privind regimul juridic al prostituţiei" 

prevedea „practicarea prostituţiei în condiţii de evidenţă, de eliminare a riscurilor privitoare la bolile 

venerice cu transmitere sexuală.”
56

 Proiectul prevedea înfiinţarea unor „stabilimente în care se pot 

desfăşura activităţi cu caracter sexual,”
57

 pe baza unei aprobari emise de consiliile locale. Acest 

proiect de lege intră însă în contradicţie cu ˝Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

Suprimarea Traficului de Persoane şi a Exploatării Prostituării Altora˝,
58

 prin care România se obligă 

să pedepsească pe oricine îndeamnă o persoană să se prostitueze, dar şi pe cei care înfiinţează bordeluri.  

 În luna decembrie a anului 2010, Parlamentul a început discutarea proiectului de lege propus de 

deputatul Silviu Prigoană, proiect realizat sub influenţa reglementarilor germane în domeniu. Nici 

această propunere legislativă nu a întrunit susţinerea necesară  pentru adoptarea sa, în Camera 

Deputaţilor obţinând  doar 30 de voturi favorabile. 

Proiectul de lege propune modificarea legislaţiei astfel încât o situaţie existentă, o realitate care 

se dovedeşte a nu avea deocamdată o soluţie cu adevărat eficientă, să poată fi tratată legal. Condiţiile în 

care respectiva activitate se poate derula sunt prevăzute de proiectul de lege, manifestarea activităţii în 

spaţiul public fiind destul de redusă. 

                                                 
54 Http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=1006. 
55 Propunerea legislativă nr. 588/18.10.2001 privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS)  şi SIDA (cunoscută 

publicului ca "Legea Eros Loc”) publicată pe http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.home. 
56 Art.1 din Proiectul de lege privind regimul juridic al prostituţiei, Capitolul I, Dispoziţii generale. 
57 Art.8 al aceleiaşi propuneri legislative. 
58 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Suprimarea Traficului de Persoane şi a Exploatării Prostituării 

Altora˝, a fost aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 317/1949 şi ratificată de ţara 

noastră prin Decretul nr. 482/1954. 
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Aspecte generale. Proiectul de lege defineşte noţiunea de ˝activitate cu caracter sexual 

autorizată (prescurtare legală-ACSA)˝ ca fiind ˝activitatea cu caracter sexual derulată de persoana 

care deţine autorizarea legală, desfăşurată în baza unei înţelegeri între părţi şi recompensată cu o 

plată dinainte stabilită˝. Din sfera noţiunii sunt excluse raporturile homosexuale dar şi relaţiile sexuale 

anormale. 

Dreptul comun aplicabil acestei legi speciale ar fi urmat să fie cel prevăzut de ˝Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale˝. Propunerea legislativă impune 

o serie de cerinţe privitoare la cadrul de desfăşurare a activităţii cu caracter sexual autorizată, persoana 

prestatoare şi beneficiar. Astfel, activitatea cu caracter sexual trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe 

 -să fie autorizată conform procedurii prevăzute de legea specială completată cu dreptul comun 

aplicabil acestui domeniu 

 -să respecte reguli de igienă şi discreţie În acest sens, persoanele practicante ale acestei 

activităţi au obligaţiile de a se supune controlului medical şi de a păstra confidenţialitatea cu privire la 

identitatea clienţilor; 

 -să se desfăşoare independent sau în cadru organizat, în case de toleranţă 

 -imobilul în care se desfăşoară activitatea trebuie să fie destinat exclusiv acestui scop, iar în 

imobil să nu locuiască minori. 

Se poate pune întrebarea, dacă imobilul este destinat exclusiv acestei activităţi cum ar putea 

locui minori în acesta? Textul de lege permite ca excepţie ca imobilul destinat acestei activităţi să fie 

domiciliul persoanei practicante. Persoanele prestatoare trebuie să aibe cel puţin 20 de ani, iar 

organizatorii 18, de unde ar provenii minorii? Singurii minori care pot apare în această situaţie sunt 

beneficiarii care trebuie să aibă doar vârsta de 16 ani. Se ridică şi problema dacă permiterea minorului 

de 16 ani să beneficieze de activitatea cu caracter sexual nu intră în contradicţie cu art.1 din ˝Convenţia 

cu privire la drepturile copilului ratificată prin Legea nr.18 din 1990 republicată˝. 

 Într-o opinie ˝accesul la prestaţii sexuale ar expune minorul de 16-17 ani la un abuz fizic, 

mental sau sexual în sensul Convenţiei.Unele lucrări de specialitate susţin că raporturile sexuale la 

minorul de 16 ani nu afectează dezvoltarea sa normală ci dimpotrivă o favorizeaza˝.
59

  

 Personal, consider că în această situaţie mai puţin există posibilitatea unei vătămări fizice sau 

psihice a minorului de 16 ani. Faptul de a plăti pentru servicii sexuale, chiar dacă este licit şi 

reglementat de stat din cvarii motive, nu este de natură să influenţeze pozitiv educaţia şi dezvoltarea 

morală a minorului de 16 ani.Prostituţia chiar dacă va fi acceptată de puterea legiuitoare, nu poate 

deveni un factor de educaţie şi un reper de moralitate pentru minor. Consider, că dacă pentru persoana 

prestatoare se solicită vârsta de 20 de ani şi clientul, în scopul asigurării formării morale a minorilor 

trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani. 

Pe de altă parte, dacă se instituie practicarea prostituţiei ca o activitate economică absolut legală 

nu se încalcă dreptul la muncă al majorilor de 18-19 ani prin această interdicţie 

Sigur, pentru considerentele din art.1 din Convenţia cu privire la drepturile copilului poate fi 

interzisă practicarea acestei activităţi de către persoane sub 18 ani. Similar propunerii de reglementare a 

deputatei Constanţa Popa, prevederea legală propusă este în concordanţă cu Recomandarea nr. R (91) 

11 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre  privind  exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, 

precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi adoptată de Comitetul Miniştrilor la 9 septembrie 1991.  

 Dispoziţiile propunerii legislative în raport cu prevederile Convenţiei pentru Suprimarea 

Traficului de Persoane şi a Exploatării Semenilor. În art.2 al Convenţiei se prevede că ˝părţile acesteia 

convin să pedepsească orice persoană care: 

       -ţine, conduce sau cu bună ştiinţă finanţează sau contribuie la finanţarea unei case de toleranţă; 

      -dă sau ia în folosinţă, cu bună ştiinţă, în totalitate sau în parte, un imobil sau un alt loc în scopul 

prostituării altei persoane˝. 

                                                 
59 Vasile, Nitescu, Dan, Voinea,op.cit., Editura Academiei Romane,Bucuresti, 2009, p.130 si urm. 
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  În opinia mea, această propunere legislativă, în forma supusă spre adoptare contravine 

Convenţiei. Pentru ca ţara noastră să nu fie obligată să se retragă  din Convenţia pentru Suprimarea 

Traficului de Persoane şi a Exploatării Semenilor ar fi necesară o reglementare conform căreia, 

practicarea acestei ocupaţii  să se facă în mod autorizat şi independent de către persoana prestatoare de 

servicii sexuale şi nu pe modelul caselor de toleranţă (care trebuie deţinute, administrate şi finanţate) 

sau centrelor Eros unde camere sau parţi ale imobilului sunt date în folosinţa persoanei autorizate să 

practice servicii sexuale. 

 Propunerea legislativă mai prevede ca persoanele prestatoare, alături de îndeplinirea condiţiei 

de vârstă, trebuie să fie apte din punct de vedere medical şi să fie legal autorizate. 

c) Controlul activităţii. Asupra acestei activităţi şi a îndeplinirii cerinţelor legale se exercită mai 

multe forme de control sanitar, medical, administrativ şi de ordine publică. 

Controlul medical şi sanitar. În realizarea primei forme de control Ministerul Sănătăţii 

autorizează medici care pot constata dacă o persoană este aptă pentru a practica  activităţi cu caracter 

sexual autorizate. Tot această autoritate a administraţiei centrale emite norme privind condiţiile în care 

se consideră că o persoană este aptă să exercite această activitate. 

Controlul medical se efectuează lunar şi se evidenţiază în „Carnetul ACSA”, deţinut obligatoriu 

de persoanele care practică această activitate, şi în „Registrul confidenţial ACSA” al medicului care 

efectuează controlul. Controlul medical se execută contra cost, fondurile având ca destinaţie Fondul 

Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătăţii emite norme minime de igienă şi condiţii 

de lucru privind casele de toleranţă. Direcţiile de sănătate publică vor delega personal specializat pentru 

controlul lunar al condiţiilor din localurile în care se derulează această activitate. Rezultatele 

controalelor se evidenţiază în „Registrul de evidenţă a condiţiilor de igienă” păstrat în permanenţă în 

localul respectiv, precum şi într-un registru ţinut de Direcţia de Sănătate Publică. 

Controlul administrativ şi de ordine publică. Ministerul Administraţiei şi Internelor, printr-o 

structură specializată, ţine evidenţa centralizată a autorizaţiilor pentru exercitarea acestei activităţi 

eliberate la nivel naţional. Evidenţa se ţine electronic şi conţine autorizaţia şi documentele care au stat 

la baza eliberării acesteia. În cazul în care autorizaţia pentru exercitarea acestei activităţi a fost anulată 

de 3 ori, structura de evidenţă pentru exercitarea ACSA nu mai poate da aviz favorabil pentru o nouă 

autorizare. 

Acest proiect de lege optează în favoarea autorizării locale a acestei activităţii, după modelul 

german sau mexican. Autorizaţia pentru exercitarea acestei activităţi se eliberează, la cerere, de către 

primarii localităţilor unde urmează să fie desfăşurată activitatea, după obţinerea unui aviz favorabil din 

partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Acest minister are atribuţii administrative dar şi de 

ordine publică privitoare la desfăşurarea acestei activităţi. 

Această propunere legislativă mergea pe varianta controversată în plan european, de a permite 

înfiinţarea şi funcţionarea caselor de toleranţă cu statut comercial şi obiect de activitate unic, având 

relaţii contractuale cu persoane fizice autorizate să desfăşoare astfel de activităţi.  

Nu pot să nu fac două remarci: 

-unele state care reglementează practica au renunţat la acest model considerat aservitor pentru 

lucrătoare; 

-prestaţiilor comerciale sexuale le pot fi conexe alte activităţi comerciale (recreative, 

alimentare, ş.a.), iar dacă societatea prestatoare are obiect unic iar imobilul afectat activităţii are 

destinaţie exclusivă, cum pot fi realizate celelalte activităţi? Poate prin desfăşurarea acestora într-un 

spaţiu cu destinaţie comercială (imobil) alăturat spaţiului destinat prestaţiilor sexuale. 

Pentru înfiinţarea unei case de toleranţă este necesară aprobarea consiliului local al localităţii în 

care aceasta va funcţiona. Casele de toleranţă nu pot primi autorizaţie să funcţioneze la o distanţă mai 

mică de 1.000 de metri de sediile unor instituţii publice, spitale, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de 

cult. 

Distanţa stabilită îmi pare excesiv de mare în cazul unor localităţi, conducând automat la 

amplasarea de case de toleranţă, după modelul medieval olandez, la intrarea sau ieşirea din localităţi, ori 

la constituirea după model francez de cartiere cunoscute pentru găzduirea acestei activităţi. Statele care 

reglementează această distanţă au prevederi mai moderate, aceasta fiind sub 1000 de metri (de exemplu 
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în Grecia sau India distanţa faţă de anumite instituţii este de 200 de metri). Nu este de dorit nici 

repetarea experienţei unor state americane şi europene care au permis amplasarea de case de toleranţă în 

vecinătatea unor imobile cu destinaţie locativă, bulversând viaţa localnicilor. 

  Prin convenţie părţile vor conveni asupra plăţii serviciilor prestate, a timpului de lucru şi a 

modalităţii de împărţire a venitului realizat. Persoana care practică prestatiile sexuale nu poate primi 

mai puţin de 70% din venitul realizat. Prin convenţie nu se pot impune condiţii cu privire la forma şi 

calitatea activităţilor prestate. 

 Proiectul de lege instituia raspunderea penală şi administrativă pentru o serie de fapte săvârşite 

de angajaţii societăţii comerciale care organiza casa de toleranţă sau de persoana care prestează 

activitatea sexuală remunerată. 

 Ce remarc la Capitolul IV privind sancţiunile  prevăzute de propunerea legislativă: 

 -deşi noul Cod penal nu mai încriminează prostituţia, aceasta fiind cel mult sancţionată 

contravenţional, proiectul de lege analizat reintroduce sancţiunea penală a închisorii de la 3 luni la 3 ani 

pentru persoana care practică servicii sexuale neautorizate; 

-în art.7 alin. 3) se prevede că: "în cazul în care autorizaţia pentru exercitarea ACSA a fost 

anulată de 3 ori, structura de evidenţă pentru exercitarea ACSA nu mai poate da aviz favorabil pentru 

o nouă autorizaţie." Formularea corectă ţinând cont de dispoziţiile Capitolului IV al propunerii 

legislative este "în cazul în care autorizaţia pentru exercitarea ACSA a fost retrasă de 3 ori, structura 

de evidenţă pentru exercitarea ACSA nu mai poate da aviz favorabil pentru o nouă autorizaţie". 

Autorizaţia poate fi retrasă ca sancţiune aplicată de organele de control, anularea autorizaţiei făcându-se 

pentru alte cauze; 

 -art.25 alin.2) prevede "controale inopinante pot derula numai organele de control din 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cele de control sanitar ale Ministerului Sănătăţii˝. Textul nu 

poate fi acceptat deoarece duce la cenzurarea interesului public, înlăturând unele forme legitime de 

control inopinant. În concluzie, nu pot să nu remarc o accentuare în ultimii ani a interesului unor 

grupuri politice pentru reglementarea permisivă a acestui fenomen social cu implicaţii complexe, fapt 

ce se înscrie într-un context european pentru această perioadă. 

Normele morale diferă de la o societate la alta chiar şi în cadrul aceleiaşi perioade de timp şi în 

aceiaşi zonă geografică a lumii. Bunele moravuri se apreciază ţinând cont de starea şi evoluţia 

societăţii. Multe dintre faptele considerate în afara bunelor moravuri în urmă cu câteva zeci de ani sunt 

astăzi realităţi obişnuite. Bunele moravuri sunt apărate de lege dar, îşi au sorgintea în normele morale 

tradiţionale ale coexistenţei sociale paşnice. Sistemul nostru de drept a adoptat concepția moralistă 

asupra dreptului, care susține că justiția se realizează prin drept și morală.  

 O abordare diferită a modului de reglementare a prostituţiei o aduce propunerea legislativă 

privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. Proiectul de lege care îşi propune să apere comunitatea prin 

instituirea unor norme care să asigure liniştea publică şi să sancţioneze faptele care aduc atingere 

regulilor de convieţuire socială şi bunelor moravuri, are în vedere o nouă soluţie pentru  problematica 

juridică generată de fenomenul prostituţiei, ridicând totuşi unele semne de întrebare.  

Proiectul de lege, prin dispoziţiile art.9 alin. 1) lit.h aduce o reglementare menită să rezolve 

deficienţa Legii nr.61/1990 privitoare la cercul vicios în care se intră prin cumularea de către o persoană 

contravenientă a mai multor amenzi contravenţionale pe care aceasta nu vrea să le plătească sau nu le 

poate plăti şi nu prestează muncă în folosul comunităţii.   

Proiectul de lege prevede că "săvârşirea a trei sau mai multe contravenţii în timp de un an, 

urmate de refuzul de a fi achitate, ori de a desfăşura muncă în folosul comunităţii  (...) constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani."
60

 Textul reglementar nu prevede, în 

mod corect după aprecierea mea, posibilitatea aplicării alternative a sancţiunii amenzii penale. De 

asemenea se mai prevede că "pentru persoanele care timp de un an au săvârşit trei sau mai multe 

contravenţii, au refuzat să achite amenzile aplicate ori să desfăşoare muncă în folosul comunităţii, 

primăria va restitui procesele-verbale de contravenţie împreună cu dovada luării la cunoştinţă de către 

                                                 
60 Art.9 primul paragraf coroborat cu art.9 alin.(1) lit.h din Proiectul de lege privind asigurarea liniştii şi ordinii publice, 

2011-2012 publicat pe http://www.document.ro_2011_05_21_8653954_0_ proiect_lege_pentru_asigurarea_ordinii_linistii_ 

publice.  
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poliţia de la locul de domiciliu al contravenientului, care va întocmi dosar pentru săvârşirea 

infracţiunii prevăzută la art.9 alin. 1) lit.h) din prezenta lege." Dar, textul reglementar sus menţionat nu 

prevede nimic pentru două situaţii frecvent întâlnite în practică: 

-situaţia în care persoana contravenientă nu poate plăti amenda aflându-se în situaţie de 

insolvabilitate; 

-persoana contravenientă care prestează munca în folosul comunităţii desfăşoară această 

activitate în mod voit defectuos sau nesatisfăcător. 

Pe de altă parte, scopul existenţei sistemului sancţionator contravenţional şi al desfiinţării 

închisorii contravenţionale îl constituie evitarea privării de libertate a persoanelor care săvârşesc abateri 

legale cu un pericol social redus. În acest caz, reglementarea propusă vine să confere un caracter penal 

unei atitudini de constantă rea credinţă. Proiectul de lege propune sancţionarea şi pe viitor a atragerii 

"de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în 

vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale,"
61

 adăugând la 

acestea modalitatea "atragerii de persoane prin intermediul anunţurilor publicitare." În mod coerent, în 

opinia mea, proiectul de lege nu mai sancţionează "îndemnul" sau "determinarea" unei persoane la 

săvârşirea  faptei contravenţionale mai sus menţionate, acest fapt conducând la o dublă reglementare 

penală şi administrativă, cu posibile efecte negative asupra corectei sancţionări a unor fapte antisociale 

grave. 

Proiectul de lege avea un evident scop de apărare a bunelor moravuri sancţionând 

contravenţional fapte săvârşite atât în spaţiul public (de exemplu "întreţinerea de relaţii sexuale de 

orice fel în public")
62

 cât şi în spaţii private (de exemplu "oferirea de bani sau orice alte foloase 

materiale în vederea practicării de raporturi sexuale."
63

  

Dispoziţiile art.10 alin. 1) pct.14 din proiectul de lege privind asigurarea liniştii şi ordinii 

publice
64

 privind "oferirea de bani sau orice alte foloase materiale în vederea practicării de raporturi 

sexuale" atunci când sunt săvârşite într-un spaţiu privat trebuie analizate în raport cu prevederile art.7 

alin. 1) şi 2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (care corespund drepturilor 

garantate la art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului).  Conform art. 8 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului "orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 

familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 

exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie 

o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru siguranţa naţională, siguranţa 

publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea 

sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.” În concluzie, apreciez că 

proiectul de lege privind asigurarea liniştii şi ordinii publice rezolvă doar în parte disfuncţionalităţile 

apărute prin aplicarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Sub aspectul sancţionării faptelor contravenţionale legate 

de prostituţie se observă asemănarea cu viziunea legislativă din Spaţiul Scandinav şi din unele 

reglementări locale din Statele Unite ale Americii. 

 Se apreciază că “ o problemă pe care nici art.28 din O.G. nr.2/2001 şi nici alt text al 

ordonanţei nu o rezolvă expres, deşi are importanţă practică însemnată, o constituie natura juridică a 

termenului de 48 de ore cu consecinţa posibilităţii întreruperii acestuia ori a repunerii în termen, în 

anumite situaţii. În ce ne priveşte, considerăm că acesta ar fi un termen de decădere procesual 

susceptibil de întrerupere ori repunere în termen. Astfel, în măsura în care în interiorul termenului de 

48 de ore contravenientul face plângere împotriva procesului-verbal, acesta se întrerupe, urmând să 

reînceapă să curgă de la comunicarea sentinţei instanţei de fond, ori de la pronunţarea deciziei 

instanţei de recurs, evident numai în situaţia în care plângerea a fost respinsă. De asemenea, în situaţia 

în care din diferite motive contravenientul a fost în imposibilitate de a achita amenda redusă în 

                                                 
61 Art.10 alin. (2) din proiectul de lege sus mentionat. 
62 Art.10 alin.1) pct.13 din proiectul de lege sus mentionat. 
63  Art.10 alin.(1) pct.14 din Proiectul de lege privind asigurarea linistii si ordinii publice. 
64 Proiectul de lege privind asigurarea linistii si ordinii publice, 2011-2012 publicat pe http://www.document.ro_ 2011_ 

05_21_8653954_0 _proiect_lege_ pentru_asigurarea_ordinii_linistii_publice. 
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intervalul de 48 de ore, el poate cere instanţei, pe calea plângerii ca obiect subsidiar anulării 

procesului-verbal, ori pe calea contestaţiei la executare, repunerea în acest termen pentru a se putea 

libera de datorie achitând amenda în acest cuantum diminuat.
65

 

 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 

face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
66

 Plângerea suspendă 

executarea. Efectul suspensiv al plângerii se realizează numai asupra curgerii termenului pentru plata 

amenzii nu şi pentru termenul de 48 de ore în care se poate plătii jumătate din minimul amenzii stabilit 

în lege, dacă norma specială prevede expres această posibilitate. 

 Un alt aspect pe care îl remarc reprezintă dispoziţiile modificatoare ale art.I al Legii 

nr.294/2009 pentru modificarea Ordonanţei  Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii˝ conform cărora "instanţa va stabili natura 

activităţilor ce vor fi prestate în folosul comunităţii, pe baza datelor comunicate de primarul localităţii" 

în care contravenienta îşi are domiciliul sau reşedinţa, ţinând seama de  "aptitudinile sale fizice şi 

psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale."  

 De asemenea, tot în acest sens Ordonanţa  Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii prevede în art. 17 alin. 1)-5) că "primarul are 

obligaţia să ducă la îndeplinire mandatul de executare; La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează 

să fie prestată de contravenient, primarul va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii 

acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile legii." Deasemenea, "este interzisă stabilirea pentru 

contravenient a prestării de activităţi în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un 

grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum şi în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot 

pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei; Sancţiunea prestării unei activităţi 

în folosul comunităţii se execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii". În plus "este interzisă 

obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi 

afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale."  

 Ţinând seama de faptul că persoanele în cazul cărora se recurge la aplicarea acestor sancţiuni 

sunt de regulă sancţionate contravenţional pentru fapte de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice ori pentru alte fapte asemănătoare, se pune fundamentat întrebarea 

care sunt în general "aptitudinile fizice şi psihice, nivelul pregătirii profesionale şi starea sănătăţii" 

acestora?  Pentru că cei aflaţi în această situaţie, bineânţeles alături de prostituatele stradale, sunt: 

cerşetorii de obicei, practicanţii barbutului şi alba-negrei, distrugătorii  bunurilor altora, proxeneţii 

nesancţionaţi penal, persoanele fără adăpost rezidente ale parcurilor şi sistemului de termoficare şi 

consumatorii stradali de alcool, cărora se mai adaugă şi alte categorii „nu mai prejos” decât acestea. De 

aici şi dificultăţile de aplicare practică a acestor prevederi legale. 

Legat de aceste genuri „deosebite,” din rândurile lor pot să provină două categorii de persoane 

care „blochează” procedura aplicării sancţiunii contravenţionale: persoanele care refuză să prezinte 

actele de identitate, deşi le au asupra lor şi persoanele fără identitate.  

În primul caz, agentul constatator dacă este cazul, va solicita conform art.18 din Ordonanţă 

sprijinul unui agent din cadrul structurilor de ordine publică (poliţist, jandarm), care conform art.48 din 

Codul de procedură penală îl va putea reţine pe contravenient, refuzul de prezentare a actelor de 

identitate constituind el însuşi o faptă contravenţională sancţionată de Legea nr.61/1991 în cadrul art.3 

alin. 31). 

În cel de-al doilea caz, ţinând cont că o astfel de persoană nici nu achită amenda este puţin 

probabil ca procedura de sancţionare să producă efectul scontat de legiuitor. Soluţiile practice sunt 

îndoielnice fiind propuse: identificarea contravenientului cu martori, demararea procedurilor legale de 

stabilire a unei identităţi sau încercarea de stabilire a unei identităţi.
67

 

                                                 
65 Ovidiu, Podaru, Radu, Chiriţă, Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, comentată 

şi adnotată, Editura Sfera juridică, Bucureşti, 2006, p.156-157. 
66 Art. 31 alin. 1) din Ordonanţă.  
67 A se vedea în acest sens Ovidiu, Podaru, Radu, Chiriţă, Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor comentată şi adnotată, Editura Sfera juridică, Bucureşti, 2006, p.124-125. 
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 În altă ordine de idei, apreciez că, deşi noul Cod penal nu mai încriminează faptele de 

prostituţie, ţinând cont de experienţa altor state în materie, consider că este benefică sancţionarea 

formelor agresive sau vulgare de realizare a faptelor de prostituţie şi a activităţilor conexe acestora, o 

sancţionare administrativă eficientă având drept rezultat reducerea efectelor sociale şi morale negative 

pe care le produc acestea. Nu cred însă, că o dezincriminare penala în paralel cu o sancţionare 

administrativă a exceselor practicii sunt suficiente. Numai o reglementare coerentă a ocupaţiei, realizată 

ţinând cont de experienţa altor state
68

 şi practica românească interbelică pot conduce la transformarea 

unui fenomen social cu efecte în principiu negative spre o activitate acceptabilă pentru societate, 

economie, fisc şi sănătate. 

 Un alt aspect pe care îl remarc, îl reprezintă utilizarea defectuoasă în cuprinsul Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 (acest act normativ constituind drept comun în materie contravenţională) şi 

completând prevederile Legii nr.61/1990), a unor noţiuni de drept administrativ (de exemplu formularea 

„revocare temporară,” aceasta având întodeauna un caracter definitiv), preluarea nu întotdeauna 

potrivită a unor elemente specifice dreptului penal sau trimiteri imperative către regimuri juridice ori 

proceduri administrative încă legal nereglementate. 

  Am să prezint un asfel de exemplu legat de contextul realizării faptelor de prostituţie. Art.3 pct. 

6 din Legea nr.61/1991 sancţionează „atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, 

parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a 

obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la 

săvârşirea unor astfel de fapte.” Art.3 pct. 7 din acelaşi act normativ sancţionează la randul său 

„acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, 

baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau 

administratorii ori conducătorii localurilor respective.” Art.4 alin.3) al aceluiaşi text de lege prevede 

că „în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 7) ( ...) se dispune şi măsura suspendării 

activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.” „Măsura suspendării 

activităţii localului public” este de fapt conform dreptului comun în materie o sancţiune 

contravenţională complementară. Legea nr.61/1991, normă specială în acest caz, necuprinzând 

dispoziţii reglementare cu caracter procedural în materie, vom aplica dispoziţiile procedurale ale 

dreptului comun în materia contravenţiilor, şi anume prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001. 

Aceasta dispune în mod imperativ că “executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face 

potrivit dispoziţiilor legale.” Acestea însă nu există! Dacă procesul-verbal prin care se dispune 

aplicarea sancţiunilor contravenţionale principala şi complementară este emis de aceeaşi autoritate 

publică care a emis şi autorizaţia de funcţionare a localului, (adică ca regulă consiliul local al 

municipiului, oraşului, comunei sau sectorului municipiului Bucureşti) aceasta va opera singură 

suspendarea funcţionării autorizate a localului. Cum de regulă, cele două acte administrative sus 

menţionate nu se emit de către aceeaşi autoritate publică, apreciez că autoritatea sancţionatoare va 

trebui să comunice sancţiunea complementară autorităţii emitente a autorizaţiei de funcţionare care are 

obligaţia implicită de a comunica persoanei sancţionate suspendarea autorizării funcţionării pentru o 

perioadă de 10 până la 30 de zile. În cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei nu se conformează, 

autoritatea sancţionatoare are deschisă calea unei acţiuni în contencios administrativ în baza art. 1 din 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
69

 (alături de eventuala cale ierarhică), obligând-

o pe prima autoritate printr-o hotărâre judecătorească definitivă la emiterea actului, numai că această 

soluţie ar avea ca efect în final dovedirea ineficienţei aplicării sancţiunii contravenţionale 

complementare sus menţionate persoanei de drept privat  contraveniente. 

 În altă ordine de idei, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 prevede posibilitatea 

confiscării bunurilor (accepţiune care în practica contravenţională este interpretată ca incluzând şi 

noţiunea de bani) rezultate din săvârşirea contravenţiei. Sub aspectul sancţionării contravenţionale a 

faptelor ce ţin de prostituţie aceasta constă în confiscarea sumei de bani primită de la client, dar şi a 

                                                 
68 De exemplu reglementările din Germania, Austria, Ungaria, Olanda, Elveţia, Grecia. Utilă este şi experienţa în materie a 

unor state ca: Mexic, Turcia, Columbia, Peru, Ecuador, a unor state federate din cadrul Australiei, ş.a. 
69 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ a fost publicată în Monitorul Oficial nr.1154 din 7 decembrie 2004 şi 

a intrat în vigoare la data de 7 ianuarie 2005. 
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altor bunuri pe care prostituata le are asupra ei (de exemplu mijloace de protecţie împotriva transmiterii 

BTS, cum sunt prezervativele). Lăsând la o parte faptul că realizarea confiscării mijloacelor de protecţie 

coroborată cu lipsa de responsabilitate a prostituatelor poate conduce la infectarea ulterioară a altor 

persoane, dispunerea măsurii confiscării bunurilor, ar trebui să nu se facă prin procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei, ci să se dispună doar de către instanţă, agentul constatator efectuând doar 

reţinerea şi conservarea bunurilor, iar asupra dispunerii confiscării să se pronunţe instanţa de judecată, 

sesizată în termen de 15 zile de la reţinerea bunurilor de către autoritatea din care face parte agentul 

constatator. Confiscarea este dispusă şi realizată de îndată de către agentul constatator, ceea ce „(...) 

constituie o alegere cel puţin nefericită a legiuitorului care ar fi trebuit să atribuie această competenţă 

instanţei cu scopul de a asigura compatibilizarea perfectă a legislaţiei interne cu prevederile CEDO. 

Prin art.1 din Protocolul nr.1 la aceasta, se interzice privarea de proprietate cu excepţia situaţiei în 

care aceasta se realizează pentru o cauză de utilitate publică iar măsura este prevăzută de lege.
70

 Prin 

sintagma „prevazut de lege” CEDO nu înţelege orice dispoziţie de drept intern, ci doar acele dispoziţii 

care oferă anumite garanţii contra arbitrajului.
71

 

 Or, potrivit jurisprudenţei constante a instanţei europene, principala garanţie contra 

arbitrajului o constituie faptul că o măsură privativă de drepturi nu este dispusă de către un organ 

exectiv, astfel cum dispune art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001. O compatibilizare perfectă cu 

jurisprudenţa CEDO ar fi impus ca măsura confiscării să poată fi dispusă doar de către instanţă, iar 

agentul constatator să poată lua doar măsurile conservatorii cu privire la bunurile confiscate.
72

 

 Personal, am însă rezerve asupra utilităţii practice a modificării dispoziţiilor art. 24 alin 1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 deoarece: 

 -stabilirea confiscării de către agentul constatator poate fi contestată în termen de 15 zile de la 

comunicare în faţa unei instanţe independente şi imparţiale; 

 -stabilirea atribuţiei dispunerii confiscării în competenţa exclusivă a instanţelor de judecată ar 

conduce la aglomerarea acestora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Ovidiu, Podaru, Radu, Chiriţă, Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, comentată 

şi adnotată, Editura Sfera juridică, Bucureşti, 2006, p.146. 
71 A se vedea mutatis mutandis CEDO, Hot.Klass şi alţii, precit. la www.echr.coe.int; Hot. Malone, cit. la www. echr. coe. int 

. 
72 Ovidiu, Podaru, Radu, Chiriţa, op.cit. Editura Sfera juridică, Bucureşti, 2006, p.147. 
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CAPITOLUL VIII: SANCŢIONAREA FAPTELOR DE PROSTITUŢIE ÎN PRACTICA 

INSTANTELOR DE JUDECATĂ ŞI A ORGANELOR DE ORDINE PUBLICĂ 

  
 Al VIII-lea capitol este unul care prezintă şi analizează speţe concrete şi aspecte practice 

privind realizarea ordinii publice şi înfăptuirea justiţiei în cazuri de săvârşire a unor infracţiuni de 

prostituţie şi alte fapte penale conexe, dar surprinde şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene şi cea a Curţii Constituţionale a României. Partea finală a tezei  prezintă cele mai importante 

şi relevante aspecte surprinse în cercetarea doctorală, acestea vizând în special latura juridică, fapt ce nu 

exclude extragerea unor concluzii şi în ceea ce priveşte abordarea economică, fiscală, sociopsihologică, 

culturală, religioasă şi geografică a fenomenului. 

Practicarea prostituţiei, organizarea practicării şi înlesnirea acesteia sunt apreciate de sistemele 

europene de drept, ca reprezentând o afectare reală a demnităţii persoanei. Apărarea demnităţii 

persoanei şi în special a femeilor, constituie un argument de drept frecvent invocat de persoanele şi 

organizaţiile care se opun reglementării permisive a prostituţiei atât în ţara noastră cât şi în alte state 

europene. Dreptul la demnitatea persoanei nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci 

reprezintă însuşi temeiul drepturilor fundamentale, ocrotite de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. "Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 a inclus demnitatea umană în 

preambulul său: „… întrucât recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a 

drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume.”
73

  

Într-o hotărare din 2001, Curtea de Justiţie a confirmat faptul că "dreptul fundamental la 

demnitatea umană face parte din dreptul Uniunii."
74

 Hotărârea prevede "că nu se poate face uz de 

niciunul dintre drepturile înscrise în această cartă pentru a aduce atingere demnităţii altei persoane" şi 

că "demnitatea persoanei face parte din substanţa drepturilor înscrise în cartă". Carta trebuie, prin 

urmare, "respectată, chiar în cazul restrângerii unui drept". 

 Un alt argument juridic, invocat de aceasta dată de susţinătorii din statele europene ai 

reglementării permisive îl reprezintă libertatea de alegere a ocupaţiei, consacrată la art. 15 alin. 1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2007, în art. 1 alin. 2) din Carta socială 

europeană semnată la 18 octombrie 1961 şi în pct. 4 din Carta comunitară a drepturilor sociale 

fundamentale ale lucrătorilor din 9 decembrie 1989. Această libertate este recunoscută în jurisprudenţa 

Curţii de Justiţie (a se vedea, printre altele: Hotărârea din 14 mai 1974, în cauza 4/73, Nold, Rec. 1974, 

p. 491, punctele 12-14; Hotărârea din 13 decembrie 1979, în cauza 44/79, Hauer, Rec. 1979 p. 3727; 

Hotărârea din 8 octombrie 1986, în cauza 234/85, Keller, Rec. 1986, p. 2897, pct. 8). 

Morala publică şi bunele moravuri sunt valori fundamentele, consecrate de Constituţia 

României în vigoare. Drepturile şi libertăţile fundamentale pe care aceasta le prevede nu pot fi 

exercitate într-un mod contrar bunelor moravuri sau într-un mod care ar aduce atingere moralei publice. 

Curtea Constituţională prin ˝Decizia nr.108/1995˝ statuează că “interzicerea explicită prin 

Constituţie a manifestărilor obscene, contrare bunelor moravuri, obligă pe legiuitor să elaboreze 

norme speciale prin care să se asigure realizarea în fapt a acestei interziceri şi apărarea valorilor 

sociale puse în pericol prin nesocotirea ei (….) Reglementările din dreptul nostru intern  cu privire la 

recunoaştearea moralei  publice ca valoare socială fundamentală, la necesitatea şi la modul de 

apărare a acesteia prin mijloace de drept penal sunt în concordanţă cu reglementările cuprinse în 

tratatele şi convenţiile internaţionale privitoare la drepturile omului. Toate aceste documente prevăd 

că drepturile şi liberăţile omului nu pot fi îngrădite, în exercitarea lor, decât de necesitatea  apărării 

altor valori fundamentale, între care şi morala publică.˝ 

                                                 
73 Explicaţii cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene lucrare redactată sub autoritatea Prezidiului 

Convenţiei de elaborare a Cartei   drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, p.1, Bucureşti, 2011, pe 

http://www.Carta_drepturilor_fundamentale_a_Uniunii_Europene. 
74 Hotărârea din 9 octombrie 2001 în "Cauza C-377/98, Ţările de Jos versus Parlamentul European şi Consiliu", Rec. 

2001, p. I-7079, punctele 70-77.   
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Curtea Constituţională a respins toate excepţiile de neconstituţionalitate ale art.328 Cod penal 

motivând că ˝prostituţia reprezintă o formă a parazitismului  

social şi prin săvârşirea acesteia se încalcă relaţiile privind convieţuirea socială˝.
75

 De asemenea, s-a 

invocat şi faptul că ˝legislaţia comerciala
76

 nu prevede sau  reglementează această activitate.˝
77

 

Pe de altă parte, susţinătorii abolirii sancţionării penale a faptei au încercat o analogie între 

prostituţie şi practicarea relaţiilor sexuale între persoane de acelaşi sex, invocând ˝Decizia Curţii 

Constituţionale nr.136 din 7 decembrie 1994,˝ prin care s-a declarat neconstituţional textul incriminator 

al homosexualităţii, respectiv art. 200 alin. 1 din Codul penal. Dar, în cazul art.200 relaţiile 

homosexuale nu reprezentau  o formă de înavuţire, de obţinere de mijloace materiale. Dispoziţiile 

art.238 Cod penal nu au avut în vedere  împiedicarea libertăţii sexuale, ci caracterul imoral al înavuţirii, 

abuzând de această libertate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Decizia Curţii Constituţionale nr.74 din 1996 privind soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art. 328 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 27 august 1996. 
76 Curtea Constituţională a invocat lipsa prevederii ocupaţiei ca şi activitate comercială conform Hotărârii Guvernului 

nr.1.323 din 21 decembrie 1990, emisă în aplicarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 
77 Decizia Curţii Constitutionale nr.106 din 1996 privind soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art. 328 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.5 din 16 ianuarie 1997.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=5257
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=5257
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1222
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1222
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=435
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

1.CONCLUZII 

 
  În condiţiile dezincriminării prostituţiei, a abrogării textului de lege penală care defineşte în 

prezent activitatea pe care puterea legislativă a vrut să o sancţioneze, este necesară redefinirea noţiunii, 

ca parte după caz, a:  

-sancţionării administrativ-contravenţionale a fenomenului, în integralitatea sa ori a unor 

manifestări care afectează excesiv ordinea şi liniştea publică (de exemplu formele active sau pasive de 

racolare a clienţilor, ori desfăşurarea acesteia în apropierea autorităţilor şi serviciilor publice, a 

instituţiilor de învăţământ şi educaţie, a lăcaşurilor de cult, ş.a.) ori bunele moravuri (de exemplu 

obţinerea de venituri substanţiale şi nefiscalizate din practicarea prostituţiei de lux); 

-instituirii unui regim permisiv reglementar, pentru a segrega regimul prostituţiei legale şi 

autorizate de cel al practicării nelicenţiate a acestei ocupaţii; 

-instituirii unui regim sancţionator penal sau administrativ-contravenţional pentru practicarea 

neautorizată a prostituţiei, în cazul definirii. 

 Personal, consider destul de bună actuala definire în planul reglementării  penale a prostituţiei, 

răspunzând necesităţii de incriminare a faptei la data instituirii actualului Cod penal, cât şi nevoilor 

impuse de practica judiciară de până la începutul anilor 90.” Standardul dublu, penal şi administrativ-

contravenţional, de pedepsire a faptei, chiar dacă sancţionarea nepenală ar trebui să privească exclusiv 

realizarea racolării clienţilor, a condus la efecte variate, mai mult negative, generând o imagine de 

ineficienţă a sistemului sancţionator şi permiţând (datorită necesităţii dovedirii caracterului 

„ocupaţional”  al activităţii) alegerea regimului aplicabil de către poliţie sau parchet. O definire legală 

a noţiunii apare drept necesară pentru viitor, aceasta putându-se realiza chiar cu titlu de normă generală 

în materie, datorită necesităţii reglementării permisive ori prohibitive a modurilor de desfăşurare şi a 

formelor de manifestare în plan social ale fenomenului prostituţiei. O viitoare definire legală a noţiunii 

de prostituţie trebuie să distingă cu claritate acest fenomen social de activităţile cu caracter artistic, 

educaţional, cultural, medical, erotic, sexual, pornografic, de divertisment, ş.a., faţă de care prostituţia 

privită ca activitate, ar putea prezenta unele puncte comune (de exemplu producţiile erotice sau 

pornografice cu actori remuneraţi şi parteneri diferiţi care nu pot fi aleşi de către aceştia, videochatul, 

masajul erotic, ş.a.  

 Instituirea unei reglementări permisive condiţionate a posibilităţii exercitării prostituţiei apare 

drept imperativă prin prisma necesităţii scoaterii acestei practici de sub controlul grupărilor criminale ce 

pun în pericol ordinea de drept, prostituatele şi familiile acestora, iar uneori şi clienţii. 

 Personal, apreciez că o bună definire a acestui fenomen social ar fi: prostituţia constituie fapta 

celui care practică  acte sexuale cu persoane diferite, în scopul obţinerii unor foloase materiale, în afara 

unui cadru artistic, educaţional, medical sau ştiinţific. 

 Reglementarea legislativă trebuie să instituie garanţii în scopul: 

 -asigurării unui regim sancţionator penal sever pentru pedepsirea faptelor de trafic de femei şi 

copii în scopul exploatării sexuale şi a formelor de proxenetism care implică constrângerea sau 

înşelarea victimelor ori profitarea de imposibilitatea acestora de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa; 

 -menţinerea unui regim sancţionator penal moderat pentru săvârşirea faptelor de prostituţie 

neautorizată şi de proxenetism ce nu implică constrângerea sau înşelarea prostituatei, ci acordul liber al 

acesteia; 

 -instituirea unui regim sancţionator administrativ-contravenţional pentru încălcarea regimului 

de desfăşurare legală a prostituţiei autorizate. 

 În desfăşurarea acestui fenomen social, se disting două forme ale prostituţiei: cea obişnuită şi 

cea de lux, forme despre care am mai vorbit anterior. Cea de-a doua categorie de prostituţie conduce la 

obţinerea unor ˝venituri anormal de mari˝ ţinând cont de modul acestora de obţinere. În acest sens, în 

eventualitatea unei viitoare reglementări permisive, se poate avea în vedere şi prevederea legală 
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belgiană care ˝limitează˝ maximal valoarea tarifului perceput. Viitoarea reglementare este de dorit să 

recunoască dreptul persoanei prestatoare a serviciului sexual autorizat la plata serviciilor prestate; Suma 

plătită pentru o oră de prestaţii sexuale nu poate depăşi în nici un caz valoarea salariului minim brut pe 

economie, indiferent de ˝valoarea˝ persoanei prestatoare ori de ˝calitatea˝ prestaţiilor. 

 O dezincriminare penală în paralel cu o sancţionare administrativă a exceselor practicii 

prostituţiei nu sunt suficiente pentru controlul fenomenului social. 

Numai o reglementare coerentă a ocupaţiei, realizată ţinând cont de practica altor state şi 

experienţa românească inter şi antebelică pot conduce la transformarea unui fenomen social cu efecte în 

principiu negative spre o activitate acceptabilă pentru societatea statală în efortul acesteia de aplicare a 

dreptului şi de apărare a ordinii publice, pentru economie, buget şi sănătatea publică.   

În opinia mea, singurul mod de a îmbunătăţi situaţia prostituatelor în România, conferind şi 

societăţii control asupra desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă instituirea unui regim permisiv 

reglementar, care să includă dispoziţii cu rol de protecţie a drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

prostituatelor. O eventuală reglementare a ocupaţiei va trebui să prevadă: 

-dispoziţii privind ocrotirea lucrătoarei în raport cu angajatorul şi clientul; 

-caracterul contractual licit şi moral, al relaţiei dintre client şi prestatoare, pentru asigurarea 

apărării în justiţie a  intereselor lucrătoarelor şi ale altor eventuale părţi; 

-obligaţia lucrătoarei de a înapoia suma percepută clientului în cazul neprestării culpabile a 

serviciului sexual şi dreptul acesteia de a încasa suma convenită; 

-interdicţia pentru client sau angajator de a o obliga sub orice formă pe lucrătoare la efectuarea 

prestaţiei; 

-dreptul prestatoarei de a-şi selecta clienţii şi de a refuza actele sexuale anormale; 

-instanţa de judecată, la cererea lucrătoarei va putea obliga clientul la plata onorariului 

convenit; 

-lucrătoarea să deţină un drept de acţiune în instanţă în nume propriu contra clientului rău 

platnic, pentru a evita dependenţa acesteia de angajator; 

-între lucrătoare şi angajator se va încheia obligatoriu contract de muncă, în scopul asigurării 

pentru lucrătoare a asigurărilor de sănătate, şomaj şi a dreptului la pensie; 

-angajatorul are obligaţia de a plăti taxele şi asigurările sociale, inclusiv pentru lucrătoare; 

-dacă prestatoarea lucrează ca autorizată independent va trebui să-şi achite singură impozitul, 

taxele speciale şi asigurările (inclusiv partea angajatorului); 

-exonerarea de orice formă de răspundere juridică sau morală a lucrătoarei şi angajatorului dacă 

desfăşoară activitatea respectând toate dispoziţiile legale. 

 -măsura autorizării activităţii de către administraţia locală şi de autorităţile sanitare; 

 -obligaţia supunerii la control medical periodic (lunar), a lucrătoarelor; 

 -obligativitatea controlului sanitar, financiar şi de ordine publică asupra acestei activităţi; 

 -vârsta minimă pentru persoana prestatoare şi pentru client trebuie să fie cel puţin de 18 ani. 

 În cazul adoptării de către puterea legiuitoare a soluţiei reglementării permisive condiţionate a 

prostituţiei în ţara noastră, apreciez ca extrem de utilă analiza experienţei în materie a Belgiei, 

Germaniei, Austriei, Olandei, Spaniei, Danemarcei, Elveţiei, Ungariei, Greciei, Turciei, Mexicului, 

Columbiei,  Venezuelei, Australiei, Noii Zeelande, ş.a., dar şi cauzele care au determinat schimbările de 

viziune asupra reglementării în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Italia, India, China, 

Japonia, Brazilia, Argentina, ş.a. 

 În cazul unei reglementări legale a situaţiei lucrătoarelor sexuale, care să permită activitatea 

acestora în case de toleranţă sau a acceptării existenţei unor locaţii destinate prestaţiilor sexuale plătite 

dispoziţiile Codului penal nou privind proxenetismul vor trebui să prevadă neaplicarea textului penal 

de lege persoanelor care înfiinţează şi organizează activităţi de prestaţii sexuale plătite, în condiţiile 

legii speciale. 

 În situaţia reglementării permisive a acestei ocupaţii, termenul (de identificare a persoanei care 

practică serviciul sexual autorizat în condiţiile legii), utilizat de legiuitor nu trebuie să cuprindă 

conotaţii peorative ori specifice unor norme punitive de incriminare a practicii (de exemplu utilizarea 

expresiilor "prostituată" sau "persoană care practică prostituţia". Textul reglementar ar putea utiliza 
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alte expresii cum sunt: lucrător sexual, prestator, persoană autorizată, persoană care realizează prestaţii 

sexuale autorizate, ş.a; 

 Termenul legal nu trebuie să  excludă posibilitatea practicării acestei ocupaţii şi de către 

persoane de sex masculin care nu trebuie discriminate pe criteriul sexului. 

 O reglementare permisivă a practicii autorizate trebuie realizată în paralel cu instituirea unei 

pedepse penale privative de libertate pentru practicarea neautorizată a acestei ocupaţii. Există şi 

posibilitatea alternativă a instituirii unei sancţiuni administrativ-contravenţionale pentru practicarea 

neautorizată a acestei activităti, cu riscul neatingerii scopului sancţiunii, datorită ineficienţei sistemului 

sancţionator tradiţională în materie de fapte de prostituţie. 

 Pentru ca ţara noastră să nu fie obligată să se retragă  din Convenţia pentru Suprimarea 

Traficului de Persoane şi a Exploatării Semenilor ar fi necesară o reglementare conform căreia, 

practicarea acestei ocupaţii se face în mod autorizat şi independent de către persoana prestatoare de 

servicii sexuale şi nu pe modelul caselor de toleranţă (care trebuie deţinute, administrate şi finanţate) 

sau centrelor Eros unde camere sau părţi ale imobilului sunt date în folosinţă persoanei autorizate să 

practice servicii sexuale. Pe de altă parte, apare nevoia asigurării controlului social instituţionalizat 

asupra activităţii şi necesitatea scoaterii ocupaţiei de sub patronajul organizaţiilor criminale specializate 

în traficarea şi exploatarea prostituatelor. 

 Analiza normativelor străine în materia prostituţiei, având după caz, caracter prohibitiv şi 

sancţionator ori permisiv şi reglementar conduce la constatarea existenţei unei varietăţi de reglementări, 

care se concentrează, după caz, în câteva direcţii distincte: 

 -un regim sancţionator penal sever (Iran, Afganistan, Coreea de Nord, Arabia Saudită, 

Tanzania, Kenya, Egipt, Vietnam, ş.a.); 

 -o sancţionare penală de o severitate moderată, uneori condiţionată de repetarea faptelor de 

prostituţie; (România în prezent, Rusia, Ucraina, Haiti, Japonia, Thailanda, Africa de Sud, ş.a.);  În 

unele state este sancţionat doar clientul (Suedia, Norvegia, Islanda, ş.a.), iar în alte state sunt sancţionaţi 

ambii parteneri (Ilinois, Alaska, Colorado, Texas, New York, ş.a.) 

 -un regim general permisiv dublat de o sancţionare contravenţională a faptei, ori a unor forme 

de manifestare ale acesteia (România după intrarea în vigoare a noului Cod penal, Marea Britanie, 

Franţa, Spania, Italia, Canada, Bulgaria, India, Arizona, District of Columbia, Brazilia, Argentina, 

Israel, Republica Dominicană, R.D. Congo, Etiopia, ş.a.); 

 -un regim permisiv, reglementat expres, uneori dublat de o sancţionare contravenţională a 

încălcării regimului stabilit, ori chiar de o sancţionare penală a desfăşurării prostituţiei neautorizate sau 

contrare regimului juridic instituit de stat (Germania, Nevada, Olanda, Elveţia, Austria, Grecia, 

Ungaria, Turcia, Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Mexic, Noua 

Zeelandă, ş.a.). O viitoare reglementare permisivă a acestei ocupaţii va trebui să utilizeze experienţa 

desprinsă prin aplicarea acestor reglementări şi o atentă analiză a efectelor sociale produse. 

O viitoare reglementare va trebui să cuprindă dispoziţii privitoare la autorizarea făcută de către 

consiliile locale, obţinerea unor avize din partea Ministerului Afacerilor Interne şi a direcţiilor judeţene 

ale Ministerului Sănătăţii, persoanele care vor practica prestaţiile sexuale urmând a fi luate în evidenţa 

organelor fiscale şi plătind individual impozit pe venit şi o taxă de autorizare. Autorităţile locale vor 

putea stabili zone în care pot fi situate imobilele în care se realizează prestaţii sexuale autorizate. 

În cadrul acestei eventuale reglementări, persoana care realizează prestaţia sexuală va avea 

obligaţia să asigure confidenţialitatea cu privire la identitatea clienţilor. Identitatea clientului nu poate fi 

divulgată sau făcută publică, cu excepţia cazurilor unor proceduri judiciare, contravenţionale, sanitare 

sau administrative la cererea  scrisă a instanţei de judecată, a organelor de urmărire penală, de ordine 

publică, sanitare, sau ale administraţiei publice.
78

 

 

 

                                                 
78 Această secţiune a fost publicată de autor în cadrul articolului “Regards and proposals for establishing the legal 

settlement of prostitution  in Romania,” International Proceedings, Criminal repression in the context of the economic crisis 

and the maximization of crime at the European and global level, indexat ISI, Medimond-Monduzzi Editore International 

Proceedings Division. 
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2.PROPUNERI  DE LEGE FERENDA  

 
 Finalul tezei aduce alături de concluzii, o serie de propuneri legislative privind regimul general 

de desfăşurare licită (autorizată) a practicii, dar şi privitoare la unele acte normative în vigoare: Legea 

nr.61 din 1991, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice,  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
79

 

Ordonanţa  Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii.
80

 

 

2.1. PROPUNERE DE MODIFICARE A  ART.-ULUI 3 ALIN. 6) DIN LEGEA NR.61 DIN 1991 

PENTRU SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNCĂLCARE A UNOR NORME DE CONVIEŢUIRE 

SOCIALĂ, A ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 

Art.-ul 3 alin. 6) din Legea nr. 61 din 1991 sancţionează atragerea de persoane, sub orice formă, 

săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi 

sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi 

scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte. Dar, articolul 211  din Codul penal nou în 

aliniatul 1) sancţionează ˝determinarea (...) practicării prostituţiei˝ într-un mod mult mai sever cu 

pedeapsa închisorii şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

        Legea penală stabileşte aşadar că determinarea la practicarea prostituţiei constituie infracţiune. 

Din analiza textului legal administrativ rezultă că determinarea la practicarea de raporturi sexuale spre a 

obţine foloase materiale constituie contravenţie sancţionată cu amendă. 

        Personal apreciez acest fapt ca o dublă reglementare care poate să producă confuzie. În opinia 

mea, faptele de determinare, înlesnire, îndemn şi constrângere în scopul practicării de acte sexuale cu 

diferite persoane în vederea obţinerii de foloase patrimoniale trebuie să cadă strict sub incidenţa legii 

penale deoarece făptuitorul, de obicei obţine foloase materiale injuste după activitatea prestată de 

prostituată. 

În concluzie, propun  eliminarea din cuprinsul art. 3 pct. 6 din Legea nr.61 din 1991 a 

modalităţii determinării  unei persoane la săvârşirea faptelor de prostituţie, deoarece aplicarea sancţiunii 

contravenţionale pentru această faptă ar face ca pedeapsa să fie insuficientă pentru descurajarea 

săvârşirii lor. Consider că fapta trebuie pedepsită ca infracţiune. 

 

2.2. PROPUNERE DE MODIFICARE A  ART.-ULUI 3 ALIN.33) DIN LEGEA NR.61 DIN 1991 

PENTRU SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNCALCARE A UNOR NORME DE CONVIEŢUIRE 

SOCIALĂ, A ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 

  Din coroborarea art. 3 cu art. 19 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor 

împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi 

semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, aprobată prin Legea nr.252 din 14 decembrie 

2010), rezultă că pentru situaţiile de prostituţie infantilă, vârsta până la care se aplică protecţia 

prevăzută de Convenţie este de până la 18 ani. În sensul Convenţiei, prin termenul "copil" se înţelege 

"orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani."
81

 În acelaşi sens se pronunţă şi Recomandarea nr. R 

(91) 11 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre privind  exploatarea sexuală, pornografia, 

prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 9 

septembrie 1991). Ca urmare, în spiritul celor două documente europene, adoptate sub auspiciul unor 

organizaţii regionale la care ţara noastră a aderat, ar fi oportună extinderea garanţiei reprezentate de 

sancţionarea contravenţională prevăzută în art.3 pct.33) din Legea nr.61/1991, până la vârsta de 18 ani 

şi renunţarea la vârsta de 16 ani ca limită maximă pentru vârsta persoanei ocrotite. 

                                                 
79 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 

25.07.2001.  
80 Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 30 august 2002. 
81 Art.3 coroborat cu art.19 din Convenţie. 
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 În consecinţă, propun reformularea aliniatului 33) al articolului 3 din Legea nr.61/1991 cu textul 

„neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un 

minor în vârstă de până la 18 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor 

necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie.” 

 

2.3. PROPUNERE DE MODIFICARE A  ART.-ULUI 1 DIN ORDONANŢA GUVERNULUI 

NR.2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR 

Chiar din primul său articol,  Ordonanţa Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor arată că “legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea 

penală.” Personal, cred că în cele mai multe cazuri de infracţiuni şi contravenţii care sunt sancţionate 

de legea penală şi respectiv, de legea administrativă  în scopul protejării unor valori sociale, apare o 

contradicţie cu cele arătate în art. 1 al O.U.G. nr.2/2001. Să luăm exemplul faptelor de prostituţie, al 

manifestărilor social deranjante ale acestora şi al valorilor sociale cărora acestea le aduc atingere. 

Art. 328 din Codul penal în vigoare incriminează “fapta persoanei care îşi procură mijloacele 

de existenţă sau principalele mijloace de existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu 

diferite persoane,”
82

 activitatea pedepsită aducând atingere unor relaţii convenite în plan social care 

privesc modul considerat normal de convieţuire socială într-o anumită perioadă istorică. 

Art.3 pct.7) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice instituie drept contravenţie“atragerea de persoane, sub 

orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de 

raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale” şi în acest caz, fapta sancţionată aducând 

atingere unor relaţii convenite în plan social care privesc modul considerat normal de convieţuire 

socială într-o anumită perioadă de timp. 

Între valorile sociale ocrotite de cele două norme legale, penală şi administrativă, nu există nici 

o diferenţă, deosebirea fiind dată de incriminarea unor forme distincte de manifestare ale aceleiaşi fapte, 

de numărul de repetări, de gradul de atingere adusă valorii sociale apărate de lege. 

Aşadar, în unele cazuri distincţia privitoare la atingerea adusă valorilor sociale nu ţine de 

obiectul acestora, sau de importanţa acordată lor, ci este “cantitativă” ţinând de “măsura” în care este 

afectată valoarea socială respectivă.  

În concluzie, propun modificarea art.1 din O.G. nr.2/2001, în sensul eliminării propoziţiei  

“Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală.” Articolul poate 

începe foarte bine cu fraza următoare a textului de lege. 

 

2.4. PROPUNERE DE MODIFICARE A  ARTICOLULUI NR. 14 DIN ORDONANŢA 

GUVERNULUI NR.2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR 

O altă modificare utilă ar putea reprezenta sporirea termenului de prescripţie al executării 

sancţiunii contravenţionale a amenzii de la 2 ani la 3 sau chiar 5 ani, prin modificarea dispoziţiilor art. 

14 din ˝Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor˝. 

 În acest fel cresc şansele fiscului de a putea executa silit un bun sau venit al contravenientului, 

iar acest fapt ar putea fi deranjant şi pentru sancţionat care ar putea dobândi în această perioadă de timp 

astfel de mijloace, fapt ce ar fi posibil să îl determine chiar să plătească amenda în cauză. De exemplu, 

într-o perioadă de 5 ani, există şanse mai mari ca persoana contravenientă să se angajeze, să obţină 

vreun venit executabil, să cumpere un bun, ori să primească o donaţie sau o moştenire. 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Art.328 din Legea nr.15 din 1968 privind Codul Penal, republicată. 
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2.5.PROPUNERE DE COMPLETARE  A ORDONANŢEI  GUVERNULUI NR.55/2002 

PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL SANCŢIUNII PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL 

COMUNITĂŢII 

Potrivit Legii nr.293/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2009 privind regimul 

juridic al contravenţiilor ”în cazul în care contravenienta nu achită amenda (...), instanţa procedează la 

înlocuirea amenzii cu sanctiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.” 

De asemenea, Legea nr. 294/2009 modifică Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 

juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, în acelaşi sens şi anume eliminarea 

necesităţii acordului contravenientei. Din actul normativ de modificare rezultă că instanţa va aplica 

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, dacă apreciază că aplicarea amenzii 

contravenţionale nu este îndestulătoare ori contravenienta nu dispune de mijloace materiale şi financiare 

pentru plata acesteia.  

Actul normativ mai sus menţionat nu clarifică un lucru: ce formă de răspundere juridică va 

atrage neprezentarea cu rea-credinţă la îndeplinirea activităţilor în folosul comunităţii sau 

neîndeplinirea acestora şi cum va răspunde această persoană, dacă este insolvabilă? 

 În România, forţarea la muncă nu este admisibilă, nu suntem nici în faţa uneia dintre situaţiile 

prevăzute în art. 42 alin. 2) lit. a), b) şi c) din Constituţie, sancţiunea închisorii contravenţionale a fost 

desfinţată, iar soluţia retransformării activităţii în folosul comunităţii în datorie faţă de fisc deşi legal 

posibilă, nu este oportună, ducând la continuarea cercului vicios. ˝Ordonanţa  Guvernului nr.55/2002 

privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii˝ permite instanţei să 

revină la sesizarea primarului şi să dispună înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii cu amendă contravenţională dar în acest caz nu se realizează decât un cerc vicios al legii, 

din care se iese de regulă spre satisfacţia persoanei contraveniente şi în paguba statului prin prescripţia 

executării sancţiunii amenzii. Există desigur şi posibilitatea redusă în practică ca în termenul de 2 ani de 

prescripţie a executării sancţiunii contravenţionale a amenzii, persoana contravenientă să dobândească 

venituri sau bunuri executabile de fisc. 

 O soluţie în opinia mea benefică pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de drept, 

ar fi sancţionarea prin mijloace de drept penal a neprezentării cu rea-credinţă la îndeplinirea activităţilor 

în folosul comunităţii sau neîndeplinirea acestora. Practic această persoană refuză să pună în aplicare o 

hotărâre judecătorească. 

În consecinţă, propun introducerea pedepsei penale pentru sustragerea cu rea-credinţă
 
de la 

îndeplinirea activităţilor în folosul comunităţii sau pentru neîndeplinirea acestora. 

Sancţiunea poate fi introdusă în ˝Codul penal nou˝ sau în textul ˝Ordonanţei Guvernului nr. 

55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii˝. 

  

2.6.PROPUNERE LEGISLATIVĂ DE REGLEMENTARE A CADRULUI DE DESFĂŞURARE A 

PRESTAŢIILOR SEXUALE AUTORIZATE 

 Prezenta propunere de reglementare realizată în urma cercetării doctorale poate constitui izvor 

de inspiraţie pentru reglementarea permisivă în viitor a acestei ocupaţii în scopul protejării sociale a 

prostituatelor, clienţilor, socetăţii, ordinii publice şi a ordinii de drept şi al realizării controlului social 

asupra acestui fenomen. La elaborarea acestui proiect de lege s-au avut în vedere marea majoritate a 

surselor bibliografice reţinute în bibliografia prezentei teze (în special acte normative sau proiecte de 

acte normative române şi străine, acte şi documente internaţionale), redactarea textului reglementar 

realizandu-se prin preluarea justificată (directă sau dupa caz, adaptată) a unor prevederi originale ale 

unor acte normative în vigoare sau nu, din ţara noastră sau străinătate. Alături de unele soluţii 

legislative originale ori generice, unele dispoziţii ale prezentului proiect de reglementare sunt elaborate 

după caz, în baza sau în acord cu: 

 -art.1 si 2 ale Convenţiei internaţionale pentru reprimarea traficului de fiinţe umane şi a 

exploatării prostituării altora, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite la data de 2 decembrie 1949;  
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 -art.1 si 19 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20 

noiembrie 1989;  

 -art.8 si urm. din Protocolul adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la 

drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, adoptat de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 25 mai 2000;  

 -art. 6 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 

special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate adoptat la 15 noiembrie 2000; 

 -art.8 din Convenţia Europeană privind Drepturile Omului; 

 -art.5, 6 si 8 din Convenţia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane; 

 -art.3, 18 si 19 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 

sexuale şi a abuzurilor sexuale;  

 -art.1 din Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei, către 

statele membre cu privire la exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia şi traficul de copii şi tineri 

adulţi;  

 - art.197 alin. 1), art. 202 alin. 1), 309, 328 si 329 din Legea nr.15 din 1968 privind Codul 

Penal, republicată; 

 -art.12 alin 1) din Legea nr. 678 din 21/11/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane;  

 -art.3 pct. 6) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

 -art.5-7, 9, 11, 12, 18-20 din propunerea legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter 

sexual autorizate, 2010-2011, iniţiator  deputat Silviu Prigoană; 

 -art. 4, 18 alin. 1), art.19 alin 2), 24 alin. 2) şi  29 alin.1) din Propunerea legislativă nr. 

588/18.10.2001,  privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) si SIDA (Legea Eros Loc), 

iniţiator  deputat Constanţa Popa; 

 -art.7 alin. 2) din legea federală penală specială indiană „The Immoral Traffic (Prevention) Act” 

din 1986 (PITA); 

 -art.225 alin.10) pct.5 al Legii speciale franceze privind siguranţa internă din 1 martie 2003; 

 -art. 46, alin. 1), paragr. II al al legii speciale scotiene ˝Civic Government Scotland Act 1982”; 

 -art. 53 alin 1) din legea penală şi contraventională specială britanică ˝Policing and Crime Act 

2009˝; 

 -art.1-3 din legea germană de reglementare a situaţiei juridice a prostituatelor  

˝Prostitutionsgesetz 2001˝; 
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