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Petiţie 

referitoare la notarea diagnosticului de infecţie cu HIV pe formulare medicale 
la care au acces persoane care nu sunt medici 

  
 
 În conformitate cu Legea nr. 584 din 29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire a 
răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA, precum şi în conformitate cu Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului, vă 
solicităm modificarea conţinutului următoarelor formulare:   

- adeverinţe de înscriere în şcoală şi facultate, 
- scutiri medicale pentru orele de educaţie fizică, 

astfel încât acestea să nu mai conţină rubrici şi/sau informaţii care, dat fiind scopul 
administrativ al respectivelor documente, să ajungă la cunoştinţa unor persoane care nu 
sunt cadre medicale şi care nu pot fi obligate să păstreze confidenţialitatea asupra 
informaţiilor aflate, neexistând în sarcina acestora o obligaţie legală în acest sens. 
 

În fapt, diagnosticul de „infecţie cu HIV” este notat de medici pe documentele medicale 
sus-menţionate, după cum urmează:  

- adeverinţe de înscriere în şcoală, la rubrica „boli cronice” sau doar ca menţiune 
suplimentară, cu toate că, legal, există doar obligaţia obţinerii unui aviz de „apt de 
integrare”; 

- scutiri medicale pentru orele de educaţie fizică – diagnosticul este notat, singur sau 
alături de infecţia oportunistă care necesită eliberarea scutirii, în timp ce, în acest 
context, este relevantă doar notarea informaţiei „apt/inapt pentru orele de educaţie 
fizică”. 

Acest demers petiţionar este motivat de faptul că, pe parcursul ultimilor ani, au fost 
înregistrate frecvente încălcări ale confidenţialităţii de către cadrele didactice şi personalul 
auxiliar din şcoli, urmate de discriminarea directă sau indirectă a persoanelor infectate cu HIV. 

Notarea diagnosticului pe documente medicale utilizate administrativ şi la care au acces 
persoane care nu sunt medici specialişti nu sunt nici necesare, nici în beneficiul pacientului, ci 
dimpotrivă, îi încalcă flagrant dreptul la viaţă privată şi îl expune discriminării. 

Menţionăm că notarea diagnosticului pe aceste formulare este nerelevantă pentru educaţia 
persoanei infectate cu HIV. 

 
În drept, conform Legii 584/2002, ordinelor Ministerului Sănătăţii, Legii drepturilor 

pacientului şi recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, diagnosticul de infecţie cu HIV 
reprezintă, pentru medici, secret profesional, care nu poate fi divulgat, fără acordul persoanei în 
cauză, decât unui medic specialist sau în situaţia în care există o decizie judecătorească în acest 
sens. 



 
Faţă de toate aceste aspecte, sumar prezentate, care de altfel pot fi probate, vă solicităm 

să dispuneţi, prin ordin comun, interzicerea notării, fără acordul pacientului, a 
diagnosticului de infecţie cu HIV sau a codului asociat pe formulare la care au acces alte 
persoane decât medicii şi să ne informaţi cu privire la măsurile luate. 

Vă solicităm să acordaţi toată atenţia acestei situaţii, care se perpetuează încă din 1990, 
deoarece încălcarea confidenţialităţii prin notarea inutilă a diagnosticului pe documente utilizate 
administrativ determină discriminarea persoanelor cu HIV/SIDA, creându-le suferinţe inutile, 
aproape necuantificabile, diminuându-le şi mai mult şansele de a duce o viaţă normală, în care să 
beneficieze de toate drepturile cetăţeneşti conferite de Constituţia României, de legile speciale în 
vigoare şi de convenţiile internaţionale la care România este parte, nesocotind spiritul legislaţiei 
europene, care doreşte asigurarea unui tratament egal pentru toţi cetăţenii Uniunii. 
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Prezenta petiţie este redactată şi susţinută şi de către Uniunea Naţională a Organizaţiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Fundaţia „Romanian Angel Appeal”, Asociaţia „Sens 
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