În atenţia domnilor/doamnelor deputaţi

Stimate coleg,
încerc şi pe această cale să vă atrag atenţia asupra problemelor legate de proliferarea fenomenului
prostituţiei şi a incapacităţii statului de a gestiona implicaţiile nocive ale acestuia asupra societăţii româneşti.
În Europa circa 12% dintre prostituate provin din România, o situaţie ce evocă atât incapacitatea
noastră, a întregii societăţi, de a oferi tinerilor alternative economice viabile, cât şi lipsa de implicare a
instituţiilor menite să formeze caractere - şcoala şi biserica. De această situaţie profită reţele de crimă
organizată, care atrag tinerii cu promisiuni iluzorii ale unor câştiguri facile. Rezultatul îl cunoaştem cu toţii.
Prin proiectul de lege propus atenţiei dumneavoastră – Pl-x 96/2011cu privire la exercitarea
activităţilor cu caracter sexual autorizate (ACSA) – promovez următoarele aspecte:


crearea unui cadru legal pentru persoanele care doresc cu adevărat să-şi asume statutul de lucrător
sexual, corelat cu posibilitatea renunţării imediate la activitatea respectivă – sens în care proiectul de
lege conţine prevederi clare şi restrictive cu privire la modalitatea în care se poate practica ACSA;



participarea lucrătorilor sexuali la sistemele de protecţie socială şi asistenţă socială;



incriminarea prostituţiei desfăşurată ca activitate ilegală şi creşterea pedepselor pentru persoanele
care participă sau favorizază astfel de acte;



responsabilizarea comunităţii locale, a reprezentanţilor acesteia, în ceea ce priveşte derularea ACSA
în zona de competenţă.

În susţinerea proiectului arăt şi faptul că tratatele internaţionale la care România este parte nu obligă
statul la o anumită poziţie în problema prostituţiei. Acesta este punctul de vedere exprimat de Ministerul
Afacerilor Externe în documentul adresat Guvernului României, iar discuţiile pe această temă sunt nefondate.
Sclavagismul, sperietoarea arătată de unii adversari ai proiectului, poate fi asimiliat actualei stări de fapt,
când, în lipsa protecţiei legale şi pentru a o primi pe cea a „peştilor”, persoanele care practică ilegal prostituţia
renunţă aproape total la condiţia umană. În cazul aprobării proiectului de lege, persoana care îşi manifestă în
mod expres opţiunea să practice ACSA va fi protejată şi apărată de prevederile legale.
Incriminarea prostituţiei în ultimii 70 de ani nu a dus la sporirea demnităţii umane şi nici la reducerea
fenomenului. În acestă situaţie se poate pune întrebarea: ce este mai demn, să se practice prostituţia în condiţii
insalubre şi fără protecţie socială asigurată, sau în condiţii decente, conform propriei opţiuni liber exprimate şi
cu protecţia socială oferită de stat?
În speranţa că v-am suscitat interesul, vă invit să consultaţi şi documentele regăsibile pe site-ul
www.prigoana.ro şi să acordaţi un vot favorabil proiectului de lege Pl-x 96/2011cu privire la exercitarea
activităţilor cu caracter sexual autorizate.
Vă mulţumesc,

Deputat
Silviu Prigoană

14 martie 2011

