
I N F O R M A Ţ I I J U R I D I C E 

P E N T R U C O M B A T E R E A

D I S C R I M I N Ă R I I

H I V / S I D A Ş I
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Material realizat de ARAS în cadrul unui
proiect finanţat prin intermediul
Programului FSA al Ambasadei

Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti

«Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,

fără privilegii şi fără discriminări.»

                               (Constituţia României, art. 16)

Proiectul «Reţea socială pentru promovarea
accesului nediscriminatoriu al persoanelor
care trăiesc cu HIV la servicii medicale»

SIDA HelpLine: 0 800 800 033 – un serviciu

ARAS de informare şi consiliere prin telefon

Program:

• de luni până vineri, între orele 09,00 şi 17,00, 

poţi obţine informaţii despre HIV/SIDA şi 

despre serviciile medicale şi sociale disponibile 

la nivel local;

• în fiecare miercuri, între orele 17,00 şi 20,00, 

poţi primi consultaţii juridice.

Serviciul poate fi apelat gratuit din reţeaua 

ROMTELECOM şi îţi poate asigura informaţii

juridice detaliate despre:

• legislaţia privind discriminarea în domenii 

specifice (sănătate, muncă, educaţie etc.);

• procedurile de sesizare a faptelor de 

discriminare;

• redactarea plângerii prin care poţi sesiza un 

act de discriminare;

• instituţiile cărora poţi să li te adresezi.

Poţi obţine aceleaşi informaţii scriind la e-mail:

consilier.juridic@arasnet.ro.



orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea

sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei

sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor

omului şi libertăţilor fundamentale sau a drepturilor

recunoscute de lege, în domeniul politic,

economic, social şi cultural, sau în orice alte

domenii ale vieţii publice.»

«Constituie hărţuire orice comportament pe criteriu

de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie

socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă

la o categorie defavorizată, vârstă, handicap,

statut de refugiat sau azilant, sau orice alt

criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant,

ostil, degradant ori ofensiv.»

 

Ruperea confidenţialităţii cu privire la diagnosticul

de infecţie cu HIV poate fi considerată faptă de

discriminare.

Legea nr. 584/2002: «Păstrarea

confidenţialităţii datelor privind

persoanele infectate cu HIV

sau bolnave de SIDA este 

obligatorie pentru:

•  angajaţii reţelei sanitare;

•  angajatorii acestor persoane;

•  funcţionarii publici care au acces la 

aceste date.

• Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(CNCD):

Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr. 1-3,

sector 1, tel.: 021/3126578, 021/3126579;

            e-mail: contact@cncd.org.ro.

• Instanţele civile, atunci

când se solicită despăgubiri

civile. 

   •  Instanţele penale, atunci

     când se reclamă o 

infracţiune.

 

• informarea cu privire la propriile drepturi;

• strângerea dovezilor care să susţină existenţa

situaţiei de discriminare (martori, documente,

înregistrări);

• obţinerea de asistenţă juridică de specialitate;

• alegerea căii de acţiune.

Tu decizi, însă nu uita că orice sesizare te ajută nu

doar pe tine, ci şi pe alte persoane, aflate în situaţii

asemănătoare.

Din punct de vedere medical şi 

legal, SIDA este o

boală ca oricare alta.

Conform prevederilor legale, 

toţi cetăţenii, inclusiv persoanele 

afectate de HIV, trebuie să 

beneficieze de toate drepturile 

omului, fără discriminare.

Pentru că discriminarea şi stigmatizarea 

    există încă, legislaţia din România include 

prevederi care urmăresc combaterea lor şi asigurarea de 

şanse egale pentru toate persoanele:

• Constituţia României;

• Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, aprobată prin Legea nr. 48/2002;

• Legea nr. 584/2002 privind măsurile de

prevenire şi combatere a maladiei SIDA şi de

protecţie a persoanelor infectate cu HIV.

Legea nr. 48/2002: «Prin discriminare se înţelege orice

deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe

bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie

socială, convingeri, sex şi/sau orientare sexuală,

apartenenţă la o categorie defavorizată sau
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