Expunere de motive
Prostituţia există. Problemă a societăţii, cu valenţe complexe prin
dificultatea abordării faţă de sensibilitatea comunităţii, prostituţia
reprezintă un subiect puţin atrăgător şi controversat din punct de vedere
politic.
Socotită, rând pe rând, cea mai veche profesie, decădere morală,
racilă socială sau sursă de profit, prostituţia rămâne una dintre
realităţile societăţii contemporane. România nu face excepţie, cu atât mai
mult cu cât traversăm o perioadă de neajunsuri economice, neîmpliniri
sociale sau frustrări personale.
Faţă de fenomenul prostituţiei, politicile statelor nu indică abordări
unitare, într-o încercare de sistematizare fiind relevate următoarele trei
abordări:
Regimul prohibitiv, conform căruia prostituţia este interzisă şi
incriminată.
Regimul regulamentar, legalizează prostituţia, considerându-se că
practicarea ei în case de toleranţă, supuse unui control permanent din
partea autorităţilor.
Regimul aboliţionist, care nu incriminează prostituţia şi nici
clienţii lor, dar incriminează proxenetismul.
Analizând regimul juridic al prostituţie din ţări europene se relevă
următoarele date:
-

în

Anglia

şi

Ţara

Galilor,

prostituţia

nu

constituie

infracţiune, dar sunt incriminate manifestările sale vizibile:
racolarea, publicitatea, gestionarea locurilor specializate,
încheierea de contracte cu clienţii;
-

în Franţa se aplică două principii juridice care stipulează
dezincriminarea
proxenetismului;

prostituţiei

şi

sancţionarea

-

în Germania, din 2002 există o lege ce reglementează
domeniul. Aceasta permite practicarea prostituţiei cu
condiţia exercitării ei în mod voluntar;

-

în Belgia, conform unei legi ce datează din 1948, prostituţia
nu constituie infracţiune, fiind incriminate manifestările de
prostituţie, care aduc atingere ordinii publice. Din 1995,
odată

cu

modificarea

Codului

Penal,

sunt

aspru

sancţionate traficul de fiinţe umane şi pornografia infantilă;
-

în Spania, din anul 1978 prostituţia nu mai constituie
infracţiune, iar din 1996, după modificarea Codului Penal,
nici

proxenetismul,

fiind

incriminate

numai

formele

agravate;
-

în

Italia,

prostituţia

este

tolerată,

din

1998

fiind

dezincriminată, însă rămân incriminate organizarea de
case de toleranţă şi proxenetismul;
-

în Olanda, din anul 1999 au fost modificate substanţial
dispoziţiile referitoare la prostituţie din Codul penal, fiind
eliminate

cele

care

interziceau

casele

de

toleranţă.

Totodată, sunt aspru sancţionate proxenetismul prin
constrângere sau cel faţă de minori;
-

Suedia, nu incriminează explicit prostituţia, însă este
ilegală cumpărarea de servicii sexuale şi proxenetismul;

-

În

Danemarca

s-a

dezincriminat

prostituţia

prin

modificările din 1999 aduse Codului penal.
Regimul fiscal – cu excepţia legislaţiei din Danemarca (unde pentru
activitatea respectivă nu se percep impozite), în toate celelalte state
veniturile obţinute sunt supuse impozitării.
În

România,

Codul

penal

sancţionează

prostituţia

şi

proxenetismul. Cu toate acestea, prostituţia există fiind disimulată în
diverse forme. Încercările – modeste - de a o limita şi de a controla

fenomenul

s-au

dovedit

ineficiente.

Drept

consecinţă,

evoluţia

problemelor asociate prostituţiei necontrolate – boli transmisibile sexual,
trafic de persoane ş.a. - a cunoscut o accelerare nepermisă.
Prezenta iniţiativă legislativă oferă, pe lângă sporirea controlului
bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, protecţie socială persoanelor care
practică prostituţia şi protecţia societăţii faţă de o serie de fapte
reprobabile, conexe prostituţiei: proxenetismul, traficul de persoane,
pedofilia, agresiunile fizice, violurile, evaziunea fiscală, consumul de
droguri ş.a.
Potrivit

propunerii

legislative,

rămâne

prohibită

exercitarea

prostituţiei fără autorizare prealabilă sau exercitarea de astfel de
activităţi în alte locuri decât cele autorizate.
Este de amintit şi faptul că adoptarea acestui proiect de lege nu
presupune alocarea de fonduri de la bugetul de stat, ci dimpotrivă,
constituie o sursă, după unele calcule, importantă de alimentare a
acestuia.

În sensul celor arătate, am iniţiat propunerea legislativă alăturată,
pe care o supun Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.
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